


 

 

 

 

 

 

Strategia de dezvoltare a 

județului Galați, 2015 -2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborată pentru Consiliul Județean Galați de  

Master Evaluation SRL.  

 

 

 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

 

Cuprins 
 

Introducere ............................................................................................................................... 1 

1. Strategia de dezvoltare la nivel european, regional și județean ....................................... 3 

1.1 Principalele axe de dezvoltare ale strategiei Europa 2020 ............................................... 3 

1.2 România în contextul european orizont 2020 ................................................................... 4 

1.3 Priorități de dezvoltare regionale și județene 2015 - 2020 ............................................... 8 

2. Metodologia de realizare a Strategiei de dezvoltare a județului Galați ........................ 14 

2.1 Preambul ......................................................................................................................... 14 

2.2 Fundamentarea și luarea deciziei .................................................................................... 14 

2.3 Etapele realizării strategiei ............................................................................................. 15 

2.4 Analiza – diagnostic a județului Galați ........................................................................... 16 

3. Analiza socio-economică și administrativă a județului Galați ....................................... 17 

3.1 Elemente de istoric ale județului Galați .......................................................................... 17 

3.2 Cadrul natural al județului Galați ................................................................................... 23 

a. Date de așezare geografică ............................................................................................ 23 

b. Relieful .......................................................................................................................... 26 

c. Rețeaua hidrografică ..................................................................................................... 29 

d. Solurile .......................................................................................................................... 32 

e. Clima ............................................................................................................................. 35 

f. Flora ............................................................................................................................... 36 

g. Arii naturale protejate ................................................................................................... 39 

h. Fauna ............................................................................................................................. 44 

i. Resursele subsolului ...................................................................................................... 45 

3.3 Elemente de structură administrativ-teritorială .............................................................. 47 

a. Structura administrativă a județului Galați ................................................................... 47 

b. Aparatul administrativ (instituții) ................................................................................. 49 

c. Infrastructura de transport ............................................................................................. 50 

d. Infrastructura tehnico - edilitară .................................................................................... 72 

e. Spații verzi .................................................................................................................. 100 

f. Facilități pentru asigurarea calității vieții cetățenilor .................................................. 103 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

 

3.4 Prezentarea rețelei de localități ale județului Galați: Elemente de dezvoltare urbană și 

elemente de dezvoltare rurală ............................................................................................. 104 

3.5 Elemente privind populația și resursele umane ............................................................ 108 

a. Evoluția populației ...................................................................................................... 108 

b. Mișcarea populației ..................................................................................................... 112 

c. Structura forței de muncă în județul Galați ................................................................. 115 

3.6 Activități economice în județul Galați .......................................................................... 121 

a. Cadrul general al activităților economice.................................................................... 121 

b. Structura economiei județului Galați .......................................................................... 123 

c. Structura teritorială a economiei județului Galați ....................................................... 127 

d. Volumul investițiilor interne ....................................................................................... 128 

e. Volumul investițiilor externe ...................................................................................... 130 

f. Analiza mediului IMM-urilor și agenților economici din județul Galați .................... 132 

g. Turismul și promovarea activităților de turism în județul Galați ................................ 147 

h. Amenajarea teritoriului ............................................................................................... 177 

Descrierea situaţiei existente ........................................................................................... 187 

i. Analiza activităților de susținere socio-economică...................................................... 192 

Studiu sociologic asupra percepției calității vieții și asupra direcțiilor de dezvoltare a 

județului Galați în orizontul 2015 - 2020 ........................................................................... 225 

4. Analiza SWOT pe domenii .............................................................................................. 235 

I. Componenta analizată - Cadrul natural ..................................................................... 235 

II. Cadrul economic general în județul Galați ............................................................... 242 

III. Cadrul Agriculturii .................................................................................................... 246 

IV. Cadrul dezvoltării IMM-urilor ................................................................................. 253 

V. Cadrul infrastructura de susținere a activităților economico – sociale în județul 

Galați .................................................................................................................................. 257 

VI. Cadrul demografic, de mobilitate și de ocupare a populației în județul Galați ... 262 

VII. Cadrul general de urbanism al județului Galați .................................................... 266 

VIII. Cadrul general al amenajării teritoriului în județul Galați ................................ 270 

IX.     Cadrul de dezvoltare regională în context național și internațional în județul 

Galați .................................................................................................................................. 275 

X.         Cadrul general al protecției și conservării mediului natural în județul Galați

 ............................................................................................................................................ 279 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

 

XI.        Cadrul general al educației, culturii, sănătății și asistenței sociale în județul 

Galați .................................................................................................................................. 284 

5. Analiza valorii aduse și impactului produs în dezvoltarea județului Galați în perioada 

de implementare a strategiei și a planului de acțiune (2010 – 2013, respectiv primul 

trimestru al anului 2014) ..................................................................................................... 297 

6. Analiza de potențial a județului Galați în context regional, național și internațional310 

7. Analiza polilor de creștere ai județului Galați în perioada 2015 - 2020 ...................... 315 

8. Riscuri și analiza riscurilor identificate la nivel de strategie județeană pentru 

perioada 2015 - 2020 ............................................................................................................ 319 

9. Viziunea strategiei de dezvoltare .................................................................................... 327 

10. Obiective, măsuri, priorități și direcții de acțiune în cadrul viziunii strategice de 

dezvoltare în orizontul 2015 - 2020 ..................................................................................... 332 

1. Corelarea Strategiei de dezvoltare a județului Galați 2015 -2020 cu Strategia de 

dezvoltare durabilă a României 2013 - 2020 -2030 ........................................................... 333 

2. Corelarea Strategiei de dezvoltare a județului Galați 2015 -2020 cu prevederile Acordului 

de Parteneriat România – Uniunea Europeană 2014 -2020 ................................................ 335 

3. Corelarea Strategiei de dezvoltare a județului Galați 2015 -2020 cu strategia de 

dezvoltare a Uniunii Europene Orizont 2020 ..................................................................... 336 

4. Corelarea  Strategiei de dezvoltare a județului Galați 2015 -2020 cu Strategia de 

dezvoltare a regiunii Sud – Est 2014 -2020 ........................................................................ 337 

5. Corelarea Strategiei de dezvoltare a județului Galați 2015 -2020 cu Strategia UE pentru 

Dunăre ................................................................................................................................ 339 

11. Planul de acțiune aferent județului Galați pentru perioada 2015 - 2020 .................. 342 

12. Identificarea fondurilor potențiale de finanțare ce pot fi accesate în orizontul 2015 - 

2020 ........................................................................................................................................ 351 

13. Planificarea proiectelor la nivelul județului Galați pentru perioada 2015 - 2020 .... 366 

14. Lista proiectelor propuse spre implementare pentru perioada 2015 - 2020 ............. 371 

15. Indicatori de monitorizare ai strategiei de dezvoltare ................................................ 383 

16. Concluzii .......................................................................................................................... 386 

Anexa 1 .................................................................................................................................. 394 

Anexa 2 .................................................................................................................................. 411 

Anexa 3 .................................................................................................................................. 451 

  



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

 

Echipa de elaborare a documentației Strategiei de Dezvoltare a Județului Galați 2015 -2020 

 

Din partea Consiliului Județean Galați: Din partea MASTER EVALUATION S.R.L. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
1 

 
  

 

Introducere 
 

 Strategia de dezvoltare a județului Galați pentru orizontul de timp 2015 - 2020 

reprezintă un demers complex, în cadrul căruia se fundamentează principiile, obiectivele și 

prioritățile de dezvoltare a județului, pornind de la diagnoza situației economice și sociale 

actuale. În procesul de elaborare al strategiei s-a ținut cont deopotrivă de resursele umane, 

financiare, materiale și informaționale, ce au fost consumate în trecut, a celor disponibile în 

prezent,  precum și a celor ce  pot fi accesate în viitor.  

  De asemenea, în fundamentarea strategiei s-a avut în vedere armonizarea 

obiectivelor, a viziunii și a misiunii Consiliului Județului Galați cu viziunea, necesitățile și 

prioritățile de dezvoltare a întregului județ. În ansamblu, procesul de armonizare  depășește 

cu mult aria de acoperire județeană, implicând, în mod necesar, o corelare la nivel strategic cu 

prevederile strategiei Regiunii Sud-Est, ale Guvernului României, precum și cu alte strategii 

de profil, europene sau euroatlantice (stipulate în tratatele de colaborare internațională 

semnate de țara noastră). 

Strategia de dezvoltare a județului Galați 2015 -2020 se dorește a avea un înalt grad 

de utilitate pentru toți actorii interesați (autorități publice locale, instituții publice, 

întreprinderi mari, IMM-uri, ONG-uri etc.) din județ sau din Regiunea Sud – Est. 

  Astfel au fost definite direcțiile de dezvoltare strategică pentru următorii ani, care vor 

influența în mod direct, perspectivele de progres ale autorităților publice, ale agenților 

economici mari, ale IMM-urilor și nu în ultimul rând, ale calității vieții cetățenilor din județul 

Galați.  

 Totodată, strategia va oferi actorilor interesați un reper informativ important, care va 

conține date, statistici și analize de interes general pentru o multitudine de arii tematice. 

 Strategia de dezvoltare a județului Galați 2015 - 2020 se dorește a fi o continuare 

firească a demersurilor asumate în cadrul strategiei anterioare (pentru orizontul 2010 - 2015), 

având rolul de a evidenția progresele înregistrate, dar și de a continua acțiunile inițiate în 

trecut, care, din motive obiective, nu au fost finalizate (în formă parțială sau integrală) până în 

prezent. 

 În ceea ce privește necesitatea actualei strategii de dezvoltare, trebuie să precizăm că 

un astfel de demers programatic este deosebit de important din perspectiva unei dezvoltări 

coerente și coezive la nivelul întregului județ.  

De asemenea, strategia va avea rolul de a identifica și propune soluții, pentru 

dezvoltarea, în mod eficient și inteligent, a ceea ce există valoros și viabil în județul Galați, la 

nivel social, economic, turistic, de mediu, cultural, precum și din alte domenii de interes.  

Totodată, acest demers va avea rolul de a atrage potențiali investitori, interesați să 

contribuie la dezvoltarea județului, prin intermediul investițiilor realizate.  
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Aceste investiții au rolul de a contribui în mod direct la impulsionarea dezvoltării 

economice a județului Galați, ajutând totodată la crearea de noi locuri de muncă pentru 

cetățenii din regiune. 

 În strategia de dezvoltare a județului Galați a fost evidențiată, de asemenea, legătura 

între viziunea de dezvoltare (aferentă perioadei 2015 - 2020) și obiectivele asumate la nivel 

strategic (ce au rol de transpunere în practică a viziunii). Corelarea la nivel de viziune – 

obiective s-a fundamentat pe analiza-diagnostic a situației actuale, precum și  pe analiza 

nevoilor de dezvoltare ale județului. 

În acest demers s-a pornit de la analiza documentelor oficiale relevante pentru fiecare 

domeniu analizat în cadrul strategiei, precum și de la necesitățile identificate în cadrul 

studiului sociologic privind calitatea vieții (întreprins la nivelul întregului județ Galați, pe un 

eșantion statistic de 1.633 de cetățeni).  

 Totodată trebuie menționat faptul că în procesul de elaborare al strategiei au fost puse 

bazele planului județean de acțiune. În baza acestui plan a fost întocmită o listă orientativă a 

proiectelor propuse spre finanțare și cu potențial de implementare în județul Galați, până în 

orizontul anului 2020. 

 Nu în ultimul rând, se dorește ca această strategie de dezvoltare să reprezinte și o 

oportunitate de a deschide calea unor posibile noi direcții de acțiune, capabile să conducă 

către progres și dezvoltare județeană și regională. 
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 1. Strategia de dezvoltare la nivel european, regional și județean  
 

1.1 Principalele axe de dezvoltare ale strategiei Europa 2020 

 

Uniunea Europeană împreună cu statele membre, în anul 2010, au lansat strategia 

pentru creștere durabilă a următorului deceniu — Strategia Europa 2020. 

În cadrul strategiei sunt stabilite 5 obiective care vizează ocuparea forței de muncă, 

inovația, educația, incluziunea socială și clima/energia și  alte 7 inițiative emblematice. 

 

Tabel 1. Indicatorii celor 5 obiective la nivelul Uniunii Europene 

 

 
 

Scopul obiectivelor este de a genera un impuls, pentru ca fiecare stat membru al 

Uniunii Europene să facă tot posibilul pentru a progresa în domenii-cheie pentru dezvoltarea 

economiei și a calității vieții. 

Conform strategiei, bugetul Uniunii Europene nu își propune să sprijine ceea ce poate 

fi acoperit deja de către bugetele naționale, ci sunt vizate, în general, zonele în care aportul 

financiar poate genera în mod cert un plus de valoare. Astfel se va finanța tot ceea ce este 

considerat a fi important dar care nu beneficiază de o anumită alocare bugetară specifică, sau 

tot ceea ce ar fi prea costisitor de acoperit din bugetele naționale.
1
 

 Pornind de la cele cinci obiective stabilite la nivelul Uniunii Europene, România și-a 

definit propriile obiective de dezvoltare pentru orizontul anilor 2020.  

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_ro.htm 

Asigurarea unei rate de ocupare de 75% în rândul 
populației cu vârste cuprinse între 20-64 ani 

Investirea a 3% din PIB-ul Uniunii Europene în sectorul 
de cercetare/dezvoltare 

Reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră 
față de nivelul din 1990, creșterea ponderii surselor de 

energie regenerabilă cu 20%, precum și creșterea 
eficienței energetice cu 20%  

Reducerea ratei abandonului școlar sub pragul de 10% 
și creșterea cu cel puțin 40% a numărului de absolvenți 

de studii superioare  în rândul populației cu vârsta 
cuprinsă între 30 și 34 de ani 

Reducerea cu cel puțin 20.000.000 a numărului de 
persoane expuse riscului de sărăcie sau de excluziune 

socială. 
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 Cele cinci obiective naționale asumate pentru a fi puse în prectică până la nivelul 

2020, sunt prezentate în tabelul 2: 

 

 

Tabel 2. Indicatorii celor 5 obiective asumate de România 

 

 
 

Direcțiile de dezvoltare la nivel național, regional sau sectorial trebuie să fie corelate 

cu țintele asumate în obiectivele de țară și să fie cuantificate prin intermediul indicatorilor 

propuși. 

Așa cum se poate observa din analiza datelor cuprinse în tabelul 1 și tabelul 2, 

România are indicatorii propuși pentru cele cinci obiective majore, corelați cu cerințele 

Uniunii Europene și adaptați la necesitățile identificate în context național. 

 

1.2 România în contextul european orizont 2020 
 

Pentru perioada 2014 – 2020, România și-a stabilit direcțiile de dezvoltare prin 

adoptarea unor strategii de dezvoltare generale și sectoriale, iar în ceea ce privește cadrul de 

colaborare cu UE, prin asumarea împreună cu Comisia Europeană a Acordului de Parteneriat. 

Prin Acordul de Parteneriat 2014 - 2020, Guvernul României a stabilit anumite 

priorități de finanțare pentru utilizarea Fondurilor Europene Structurale și de Investiții. Au 

fost luate în considerare situația politicilor macroeconomice, alături de blocajele creșterii la 

Asigurarea unei rate de ocupare de 70%  a forței de 
muncă pentru cetățenii cuprinși între vârstele de 20 - 64 

ani  

Investirea a 2% din PIB-ul Uniunii Europene în sectorul 
de cercetare/dezvoltare 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 19%, 
utilizarea în cadrul consumului final de energie din surse 
regenerabile de 24% și creșterea eficienței energetice cu 

42,99% 

Reducerea ratei abandonului școlar timpuriu cu 11,3% 
și creșeterea ratei de finalizare a studiilor superioare cu 

26,7% 

Reducerea cu 580.000  a numărului de persoane expuse 
riscului de sărăcie sau excluziune socială 
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nivel național, cu obiectivul global de a reduce discrepanțele de dezvoltare economică și 

socială între România și statele membre ale UE. 

În urma analizei, a rezultat că disparitățile dintre România și Uniunea Europeană 

persistă într-un număr mare de domenii și, în cazuri speciale, acestea chiar se acutizează. În 

perioada 2014 - 2020, România va avea nevoie de finanțări, utilizând astfel mai multe surse 

de finanțare printre care şi fondurile europene structurale și de investiții (ESI). Acestea se 

fundamentează  în cadrul celor 11 obiective tematice, care se regăsesc în Acordul de 

Parteneriat 2014 - 2020: 

 

Selectarea obiectivelor tematice s-a realizat ținându-se cont de necesitatea de a genera 

un răspuns eficient la principale provocări privind dezvoltarea României în context european, 

pentru orizontul de timp 2014 -2020. 

 

Tabel 3. Obiectivele tematice distribuite în funcție de provocările în materie de dezvoltare 

Provocare în materie de dezvoltare Obiectiv tematic 

Competitivitate și dezvoltare locală 

1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării 

tehnologice și a inovării 

2. Îmbunătățirea accesului la tehnologia 

informației și comunicațiilor, a utilizării și a 

calității acesteia  

3. Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, a 

sectorului agricol și a sectorului pescuitului și 

acvaculturii  

8. Promovarea ocupării durabile și de calitate a 

forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de 

muncă 

Populație și aspecte sociale 

2. Îmbunătățirea accesului la tehnologia 

informației și comunicațiilor, a utilizării și a 

calității acesteia 

8. Promovarea ocupării durabile și de calitate a 

forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de 

muncă 

9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea 

sărăciei și a oricărei forme de discriminare 

10. Investiții în educație și formare profesională, 
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pentru dezvoltarea competențelor și învățarea pe 

tot parcursul vieții 

11. Creșterea capacității instituționale a 

autorităților publice și a părților interesate și o 

administrație publică eficientă 

Infrastructură 

2. Îmbunătățirea accesului la tehnologia 

informației și comunicațiilor, a utilizării și a 

calității acesteia 

7. Promovarea transportului durabil și eliminarea 

blocajelor din infrastructurile rețelelor 

importante 

 

Resurse 

4. Sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii reduse de carbon în toate sectoarele 

5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, 

prevenirea și gestionarea riscurilor 

6. Conservarea și protecția mediului și 

promovarea utilizării eficiente a resurselor  

7. Promovarea transportului durabil și eliminarea 

blocajelor din infrastructurile rețelelor 

importante 

Guvernare 

2. Îmbunătățirea accesului la tehnologia 

informației și comunicațiilor, a utilizării și a 

calității acesteia 

11. Creșterea capacității instituționale a 

autorităților publice și a părților interesate și o 

administrație publică eficientă 

Sursa: Acord de parteneriat pentru perioada de programare 2014 - 2020 

 

România a propus în Acordul de Parteneriat o serie de intervenții concepute, în mod 

combinat, pentru a aborda principalele provocări și nevoile de dezvoltare identificate, cu 

scopul de a asigura utilizarea cât mai eficientă a resurselor disponibile.  

În tabelul următor sunt specificate programele de care va beneficia România în 

intervalul 2014 -2020. 
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Tabel 4. Principalele programe de care va beneficia Romania in 2014 -2020, cu excepția 

celor din cadrul Obiectivului Cooperare Teritorială Europeană  

Program 

Fonduri Europene 

Structurale și de 

Investiții 

Alocare 

financiară 

(euro) 

Program Operațional Infrastructura Mare 

Fondul European de 

Dezvoltare Regională 

2.483.527.507 

Fondul de Coeziune 6.934.996.977 

Program Operațional Capital Uman 
Fondul Social 

European 

4.220.844.429 

Program Operațional Capacitate Administrativă 
Fondul Social 

European 

553.191.489 

Programul Operațional Competitivitate 
Fondul Social 

European 

1.329.787.234 

Program Operațional Asistență Tehnică 
Fondul European de 

Dezvoltare Regională 

212.765.960 

Program Operațional Regional 
Fondul European de 

Dezvoltare Regională 

6.700.000.000 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 

Fondul European 

Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală 

8.015.663.402 

Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” 

Inițiativa pentru 

angajarea tinerilor 

(YEI) 

105.994.315 

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate 

Fondul European 

pentru cele mai 

Defavorizate Persoane 

518.838.875 

Programul Operațional Pescuit și Afaceri 

Maritime 

Fondul European 

pentru Pescuit și 

Afaceri Maritime 

168.421.371 

Sursa: Acord de parteneriat pentru perioada de programare 2014-2020 
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1.3 Priorități de dezvoltare regionale și județene 2015 - 2020 
  

 Pentru structurarea priorităților de dezvoltare regionale și județene este necesar pentru 

început a prezenta câteva elemente introductive legate de definirea și clasificarea regiunilor. 

 O regiune este o suprafață în cadrul spațiului economic național, suficient de 

cuprinzătoare din punct de vedere structural pentru a funcționa independent, fără a neglija 

totuși faptul că ea are în mod inevitabil strânse legături cu restul economiei.
2
 

 Datorită complexității direcțiilor de abordare a noțiunii de regiune, există în mod 

evident mai multe perspective de abordare, ce au un caracter complementar. 

 Există în primul rând o definiție dată de Consiliul Europei, conform căruia  regiunea 

este „un interval de dimensiune medie, susceptibil de a fi determinat geografic și care este 

considerat ca omogen”.
3
 

 O astfel de perspectivă identifică legătura între dimensiunea unui teritoriu și 

omogenitatea populației cuprinsă în acest teritoriu.  

O a doua perspectivă, complementară cu aceea a Consiliului Europei este cea a 

Comisiei Europene,  care consideră regiunea drept „eșalonul imediat inferior celui al 

statului”, care gestionează, în plan administrativ și politic, o comunitate teritorială
4
. Această a 

doua perspectivă vizează abordările legate de competențele administrative, politice și de 

guvernanță ale unei regiuni. 

Analizând perspectivele diferite de abordare a subiectului legat de regiuni, pot fi 

identificate următoarele
5
: 

- regiuni omogene, din punctul de vedere al unor criterii cheie, unificatoare din 

punct de vedere economic, socio- politic, demografic etc. 

- regiuni nodale (polarizate), coeziunea este rezultatul unor fluxuri interne, al 

interdependențelor, relațiilor polarizate în cadrul unui centru dominant, 

- regiuni pentru planificare (programare), în cadrul cărora unitatea este dată de 

cadrul administrativ teritorial și aplicarea unor politici și programe de dezvoltare 

regională adresate spațiului respectiv 

                                                           
2
  Constantin Delia Luminița, Economie și Politici Regionale, Centrul de Studii Europene – Universitatea 

Alexandru Ioan Cuza, 2010, p.3 
3
 http://ec.europa.eu/ 

4
 http://consilium.europa.eu 

5
 Constantin Delia Luminița, Economie și Politici Regionale, Centrul de Studii Europene – Universitatea 

Alexandru Ioan Cuza, 2010, p.3 
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Structurarea spațiilor naționale în unități relativ omogene a fost realizată cu ajutorul 

Oficiului de Statistică al Uniunii Europene, ce a introdus sistemul de clasificare al 

NUTS (Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică). 

Sistemul de clasificare NUTS este un sistem ierarhic pentru divizarea teritoriului economic al 

UE , în scopul de: 

 Colectarea, dezvoltarea și armonizarea statisticilor regionale europene  

 Analize socio - economice ale regiunilor 

 Casificarea NUTS are la bază 3 nivele 

 NUTS 1 : regiunile majore socio-economice 

 NUTS 2 : regiuni de bază pentru aplicarea politicilor regionale 

 NUTS 3 : regiuni mici pentru diagnostic specific 

 Încadrarea politicilor regionale ale UE: 

 Regiunile eligibile pentru sprijin din politica de coeziune au fost definite la 

nivelul NUTS 2. 

 Raportul de coeziune a fost, până în prezent, planificat la nivelul NUTS 2. 

 La nivelul Uniunii Europene, Clasificarea actuală NUTS 2013 este valabilă de la 1 

ianuarie 2015 și enumeră 98 de regiuni NUTS 1, 276 de regiuni de nivel NUTS 2 și 1342 

regiunile care se încadrează în nivelul NUTS 3.
6
 

 

În România, cadrul privind dezvoltarea regională se supune prevederilor legii numărul 

315/28.06.2004, cu modificările și completările ulterioare. Prin această lege sunt statuate 

principiile care stau la baza politicii de dezvoltare regională, aceastea fiind subsidiaritatea, 

descentralizarea și parteneriatul. În România există 8 regiuni de dezvoltare, fiecare dintre 

acestea fiind compusă dintr-un număr de 5 - 7 județe (excepție făcând Regiunea București – 

Ilfov). Regiunea de dezvoltare Sud – Est cuprinde un număr de 6 județe: Galați, Vrancea, 

Buzău, Brăila, Constanța și Tulcea. Pentru a fi abordate necesitățile de dezvoltare regională, 

într-un mod integrat, a fost elaborată o strategie de dezvoltare pentru întreaga Regiune Sud – 

Est.       

În scopul adoptării de politici sectoriale apropiate de nevoile teritoriului, pentru 

elaborarea strategiei de dezvoltare a Regiunii Sud-Est s-au realizat consultări și dezbateri cu 

reprezentanții parteneriatului economic, social și administrativ la nivelul fiecărui județ . 

Această abordare integrată are rolul de face posibilă implementarea politicilor sectoriale cu 

aplicabilitate cât mai specifică nevoilor teritoriului.  

Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud-Est promovează conceptul dezvoltării „de jos în 

sus”, proiectele integrate reprezentând principalul instrument de realizare al acestui model. 

   

Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a Regiunii Sud-Est este acela de a promova 

dezvoltarea durabilă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei, astfel încât aceasta să devină o 

regiune competitivă pe termen lung şi atractivă pentru investiţii, cu valorificarea patrimoniului de 

mediu, a resurselor umane superior calificate, crearea de noi oportunităţi de ocupare a forţei de 

                                                           
6
 http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview 
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muncă şi creşterea semnificativă a PIB-ului regional până în 2020, până la 90% din media 

naţională. 

 

 

Obiective specifice de dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada 2014-2020 

 

 OS 1: Creşterea atractivităţii şi competitivităţii zonelor urbane, promovând modernizarea 

infrastructurii din mediul urban, conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 

istoric şi cultural și îmbunătățirea calității mediului în zonele urbane;  

 

 OS 2: Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii în regiune, prin crearea 

unui sistem multimodal de transporturi, bazat pe principiile durabilităţii, inovării şi securităţii, 

capabil să asigure legături rapide şi eficiente cu pieţele internaţionale, valorificând poziţia geo-

strategică deosebită a regiunii, cu accent deosebit pentru racordarea optimă a regiunii la sistemele 

teritoriale învecinate, pentru fluidizarea maximă a circulaţiei bunurilor, a persoanelor şi a 

informaţiilor, asigurând un standard european al infrastructurilor;  

 

 OS 3: Realizarea unui sistem teritorial deschis şi competitiv şi atenuarea disparităţilor 

economice şi sociale intra- şi interregionale, presupunând stimularea dezvoltării întreprinderilor 

şi a productivităţii întreprinderilor, utilizarea de produse şi de procese inovative, crearea 

condiţiilor favorabile pentru localizarea de noi investiţii şi întărirea potenţialului celor existente, 

prin dezvoltarea serviciilor de calitate destinate întreprinderilor, prin sprijinirea creşterii 

economice a sectoarelor cu valoare adăugată ridicată, precum şi prin creşterea ratei de ocupare a 

forţei de muncă;  

 

 OS 4: Creșterea atractivității regiunii ca destinație turistică, prin promovarea turismului 

regional integrat, prin dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii turistice și prin creșterea calității 

serviciilor turistice oferite;  

 

 OS 5: Valorificarea eficientă şi durabilă a patrimoniului natural prin crearea / 

modernizarea infrastructurilor necesare, precum şi prin implementarea unor măsuri de protecţie a 

mediului şi de prevenire a riscurilor de mediu, pentru crearea de noi oportunităţi de creştere 

economică durabilă şi de creştere a calităţii vieţii;  

 

 OS 6: Crearea condiţiilor pentru o regiune eficientă în utilizarea resurselor, prin 

creşterea eficienţei energetice și prin exploatarea potențialului regional pentru producția de 

energie din surse regenerabile;  

 

 OS 7: Creşterea ratei participării populaţiei în sistemul de învăţământ şi de formare 

profesională, asigurând o calitate crescută a serviciilor de educaţie şi de formare profesională, 

adaptate la noile cerinţe ale pieţei muncii, precum şi o infrastructură şi dotări îmbunătăţite; 

promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin creşterea calităţii serviciilor sociale, de 

sănătate și susţinerea activităţilor specifice economiei sociale şi îmbunătăţirea infrastructurii şi a 

dotărilor;  
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 OS 8: Modernizarea sectorului agricol şi piscicol și diversificarea activităţilor rurale cu 

activități complementare agriculturii și pisciculturii pentru creșterea calității vieții în zonele 

rurale, prin dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și 

populația rurală;  

 OS 9: Întărirea capacităţii administrative, prin dezvoltarea resurselor umane în 

administraţia publică, prin îmbunătăţirea serviciilor publice şi prin promovarea parteneriatelor la 

nivel regional şi local;  

 

 OS 10: Intensificarea cooperării transfrontaliere terestre și maritime, prin valorificarea 

durabilă a potențialului uman, material și a resurselor de mediu existente în zonele de graniță. 

 

 

 Priorități de dezvoltare și domeniile de intervenție ale Regiunii Sud-Est pentru 

perioada 2014 - 2020 

 

 

Prioritatea 1. Dezvoltare urbană durabilă integrată  

Domeniu de intervenție 1: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului cultural și natural în vederea creșterii atractivității regiunii; 

Domeniu de intervenție 2: Modernizarea infrastructurii din mediul urban; 

Domeniu de intervenție 3: Îmbunătățirea calității mediului în zonele urbane. 

 

Prioritatea 2. Dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel regional  

Domeniu de intervenție 1: Construcția/reabilitarea infrastructurii de transport; 

Domeniu de intervenție 2: Dezvoltarea transportului maritim/fluvial inclusiv pe distanţe 

scurte, atât  pentru mărfuri, cât și pentru pasageri. 

 

Prioritatea 3. Îmbunătățirea competitivității economiei regionale, în contextul promovării 

specializării economice inteligente  

Domeniu de intervenție 1: Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului; 

Domeniu de intervenție 2: Creșterea competitivității firmelor. 

 

Prioritatea 4. Îmbunătățirea calității turismului la nivel regional  

Domeniu de intervenție 1: Promovarea turismului regional integrat (turism de agrement, 

turism științific, educațional, turism pentru vânătoare și pescuit, turism balnear și de 

tratament, turism cultural, turism enologic și gastronomic etc.); 

Domeniu de intervenție 2: Înființarea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 

turistice. 

 

Prioritatea 5. Conservarea şi protecția mediului înconjurător 

Domeniu de intervenție 1: Construcția şi modernizarea sistemelor de infrastructură de 

apă şi de apă uzată;  

Domeniu de intervenție 2: Extinderea şi modernizarea sistemelor de gestionare a 

deşeurilor, cât şi reabilitarea siturilor contaminate industrial;  



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
12 

 
  

Domeniu de intervenție 3: Crearea sistemului de gestiune şi control al factorilor de 

mediu și intervenții în situații de urgență;  

Domeniu de intervenție 4: Protejarea biodiversității și alte acțiuni de protecția mediului.   

 

Prioritatea 6. Îmbunătățirea eficienţei energetice şi utilizarea resurselor regenerabile 

Domeniu de intervenție 1: Creșterea eficienței energetice a clădirilor din sectorul 

rezidențial (a locuințelor);  

Domeniu de intervenție 2: Creșterea eficienței energetice a clădirilor din sectorul public.   

 

Prioritatea 7. Îmbunătăţirea calității în domeniile educaţie, sănătate și incluziune socială 

Domeniu de intervenție 1: Creșterea calității învățământului, inclusiv prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare;  

Domeniu de intervenție 2: Acțiuni în vederea creșterii calității serviciilor oferite în 

domeniul sănătății;  

Domeniu de intervenție 3: Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei;  

Domeniu de intervenție 4: Sprijin pentru regenerarea economică a zonelor sărace, 

identificate cu risc de excluziune.   

 

Prioritatea 8. Valorificarea superioară a resurselor din mediul rural și modernizarea 

economiei rurale  

Domeniu de intervenție 1: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor din zona rurală, 

inclusiv în sectoarele non-agricole; 

Domeniu de intervenție 2: Valorificarea resurselor din sectorul piscicol și îmbunătățirea 

calității zonelor piscicole; 

Domeniu de intervenție 3: Dezvoltarea localităților rurale, îmbunătățirea serviciilor de 

bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale. 

 

Prioritatea 9. Îmbunătăţirea resurselor umane la nivelul regional, în contextul specializării 

regionale inteligente  

Domeniu de intervenție 1: Promovarea măsurilor active de ocupare și sprijinire a 

mobilității forței de muncă; 

Domeniu de intervenție 2: Dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică. 

 

Prioritatea 10. Promovarea cooperării transfrontaliere și interregionale 

Domeniu de intervenție 1: Acțiuni în vederea îmbunătăţirii mobilităţii şi creșterea 

competitivității interregionale şi a zonei de frontieră; 

Domeniu de intervenție 2: Mediu – Utilizarea durabilă şi protejarea resurselor naturale 

şi pregătirea pentru situații de urgență în regiunile transfrontaliere; 

Domeniu de intervenție 3: Promovarea activităților care încurajează interacțiunea între 

comunităţile din zonele de graniţă (acțiuni de tip people to people).
7
 

 

                                                           
7 Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 2014-2020; http://www.adrse.ro/ 

Documente/Planificare/PDR/2014/Strategia.RegSE.2014.pdf 
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Concluzie: 

 România şi-a propus ca în perioada de programare 2014 - 2020 să se încadreze în 

priorităţile definite de Strategia Europa 2020, având stabilite un număr de 11 obiective 

tematice, definite şi agreate cu Comisia Europeană, prin Acordul de Parteneriat 2014 - 2020. 

  Strategia de dezvoltare a regiunii Sud – Est precum și Strategia judeţului Galaţi se 

încadrează în aceste obiective. Elaborarea Strategiei de dezvoltare a județului Galați s-a 

realizat pornind de la analiza-diagnostic a situației actuale a mediului economic și social, 

precum și de la analiza nevoilor de dezvoltare. 

           În cadrul prezentei strategii a fost propusă o viziune de dezvoltare a județului Galați 

pentru perioada 2015 -2020, ce este corelată cu viziunea de dezvoltare pentru Regiunea Sud – 

Est. 

          Viziunea de dezvoltare a județului Galați se axează pe 6 piloni de dezvoltare, ce 

acoperă un număr de 15 arii tematice majore, mergând pe o linie de continuitate strategică cu 

demersurile inițiate în cadrul precedentei strategii de dezvoltare a județului. 
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2. Metodologia de realizare a Strategiei de dezvoltare a județului Galați 
 

2.1 Preambul 
 

Ca o primă observație, se poate menționa faptul că metodologia de realizare prezintă în 

primul rând metodele utilizate pentru elaborarea strategiei de dezvoltare. 

O a doua observație este legată de faptul că metodologia de realizare a strategiei pune în 

evidență aspecte generale și specifice legate de viziune, valori, indicatori, obiective generale 

și obiective specifice. 

Cea de-a treia observație este legată de faptul că prin punerea în aplicare a propunerilor 

sale, strategia de dezvoltare urmărește în mod implicit obținerea unor rezultate concrete și a 

unui impact semnificativ la nivel județean. 

      Impactul strategiei evidențiază modul în care vor fi influențați în mod direct sau indirect 

cetățenii, autoritățile publice, agenții economici, precum și actorii locali sau externi județului 

Galați, ca urmare a transpunerii în practică a obiectivelor strategiei de dezvoltare. 

     Totodată, influența pe care strategia de dezvoltare a județului Galați o generează asupra 

mediului economic, socio –politic, cultural, educațional etc. poate fi direct cuantificată. Acest 

aspect este evidențiat prin intermediul structurii de indicatori.  

Toți acești indicatori propuși pot fi cuantificați numeric, iar apoi translatați la nivel 

procentual (acolo unde este cazul), pe baza: 

 instrumentelor cantitative de sondaj (chestionare aplicate cetățenilor județului Galați, 

managerilor de companii, reprezentanților societății civile etc.); 

 instrumentelor calitative de sondaj (organizarea de interviuri); 

 evidențelor privind statisticile proiectelor depuse, respectiv asupra celor aprobate (din 

analiza datelor publice puse la dispoziția părților interesate de către instituțiile 

finanțatoare) 

 

2.2 Fundamentarea și luarea deciziei  
 

Unul dintre cele mai importante aspecte în cadrul construirii bazei metodologice, cu 

rol esențial în elaborarea strategiei, o constituie fundamentarea deciziilor și gestionarea 

acestora în cadrul întregului proces. 

 Trebuie menționat faptul că la nivelul documentației au fost identificate două tipuri de 

decizii: 

 decizii individuale, asumate personal de către fiecare membru al echipei de 

consultanți, în ceea ce privește natura informațiilor procesate, veridicitatea datelor de 
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interes introduse în cadrul strategiei, filtrarea celor mai reprezentative aspecte 

semnalate pe categorii de grupe și de arii tematice; 

 decizii colective,  asumate în cadrul multiplelor ședinte de lucru realizate în cadrul 

elaborării prezentei strategii, în special în domenii care vizau o analiză transversală a 

datelor investigate sau analize complexe în cadrul unor diverse arii tematice acoperite 

în cadrul strategiei. 

 Fundamentarea deciziei a avut la bază principiul validării celor mai bune și pertinente 

analize, a informațiilor cu gradul de veridicitate cel mai ridicat.  

 Datele și informațiile utilizate în cadrul elaborării strategiei, provin din partea 

instituțiilor guvernamentale, a Consiliului Județului Galați, a unor alte instituții publice (o 

parte dintre acestea fiind în subordinea Consiliului Județului) ori din partea Institutului 

Național de Statistică. 

 În ceea ce privește modalitatea de fundamentare a deciziei, se poate menționa faptul că 

aceasta a avut un caracter participativ, toate părțile interesate în realizarea și în implementarea 

strategiei de dezvoltare a județului Galați, pentru orizontul 2015 - 2020, contribuind în mod 

egal la constituirea bazei informaționale. 

 Circuitul informațional creat a avut un caracter deschis, de tip permisiv, fiind centrat 

pe fructificarea celor mai bune idei, precum și pe validarea celor mai valoroase informații care 

pot constitui plus valoarea pentru documentul strategiei. 

 

2.3 Etapele realizării strategiei 
 

Realizarea strategiei de dezvoltare a județului Galați a reprezentat un efort de 

documentare, de analizare a informațiilor bibliografice, de sortare a datelor, de realizare a 

diagnozelor de profil, de elaborare a chestionarelor de sondaj, de administrare a acestora, de 

procesare și interpretare a datelor statistice, precum și de realizare a rapoartelor 

centralizatoare aferente. La acest efort inițial întreprins, s-au adugat etapele de definitivare a 

informațiilor propuse în forma inițială, respectiv a  consultărilor publice. 

Principiile de lucru care au stat la baza metodologiei aplicate în cadrul elaborării 

strategiei au fost centrate pe o abordare participativă integrată, cu conlucrarea tuturor părților 

interesate în realizarea acestui demers. În urma validării metodologiei de lucru, s-a trecut la 

întocmirea unui plan de lucru ce conținea informații privind perioada de desfășurare a 

activităților, rezultatele estimate, resursele implicate și descrierea succintă a modului de 

realizare al activității. 

De asemenea, metodologia a cuprins și o componentă centrată pe chestionarea celor 

1.633 de cetățeni selectați pe baze statistice la întreg nivelul județului Galați (chestionar ce 

poate fi consultat în cadrul Anexei 1. În urma avizării metodologiei și a planului de lucru 

propus, au fost definite propunerile pentru realizarea chestionarelor care au fost administrate 

cetățenilor din județul Galați. 
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2.4 Analiza – diagnostic a județului Galați 
 

O parte importantă a metodologiei o constituie realizarea analizei – diagnostic a 

județului Galați. Rolul analizei diagnostic este de a investiga, în mod cât mai exact, situația 

socio-economică din județul Galați, de a aprecia corect componenta informațional –

decizională legată de această situație, evidențiind aspectele pozitive (punctele forte), cât și pe 

cele disfuncționale (puncte slabe), în vederea formulării globale a unei strategii de intervenție. 

De asemenea, trebuie menționat faptul că analiza – diagnostic nu caută soluții de detaliu, ci 

soluții cu caracter global, sub forma unor recomandări de soluții-cadru.  

Analiza – diagnostic vizează deopotrivă identificarea reușitelor, a avantajelor și a 

oportunităților care trebuie extinse și valorificate la nivelul județului Galați, cât și a 

dificultăților și a punctelor vulnerabile, a căror acțiune trebuie diminuată sau eliminată (după 

caz). Analiza – diagnostic conduce către realizarea unei structuri de tip SWOT. 

 În cadrul analizei –diagnostic, au fost definite: 

 problemele abordate și obiectivele analizei – diagnostic; 

 stabilirea metodelor de lucru utilizate (agende, focus – grupuri, chestionare etc.); 

 analiza informațiilor de date preliminare pentru cele 15 arii tematice identificate. 

 

 Precizări metodologice urmate în cadrul analizei – diagnostic: 

1. Probleme abordate: o multitudine de situații specifice, identificate în interiorul 

celor 15 arii tematice analizate; 

 

2. Obiectivele analizei – diagnostic: identificarea părților pozitive (ce trebuie păstrate 

și multiplicate), precum și a celor negative (ce trebuie reduse sau chiar eradicate), 

precum și determinarea direcțiilor generale de dezvoltare pentru fiecare dintre 

ariile tematice identificate la nivelul județului Galați. 

 

 Metode de lucru utilizate: 

 prezentarea simplă a datelor statistice pentru domenii specifice, identificate în cadrul 

celor 15 arii tematice; 

 metoda comparării datelor statistice pentru domenii specifice identificate, între datele 

prezentate la nivelul anilor 2008 cu cele la nivelul anilor 2011 – 2013. 

 

Analiza informațiilor preliminare s-a realizat după achiziția datelor preliminare pentru   

fiecare din ariile tematice. 
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3. Analiza socio-economică și administrativă a județului Galați 
 

 

3.1 Elemente de istoric ale județului Galați 

 

 

Teritoriul judeţului Galați poartă mărturii materiale care certifică prezența omului din 

timpuri străvechi. Analiza succesiunii şi a repartiţiei dovezilor arheologice de cultură 

materială  arată că teritoriul judeţului a fost populat din timpuri preistorice. 

Paleoliticului final și epipaleoliticului îi aparțin cele mai vechi vestigii umane din 

ținutul Covurluiului. 

Culturile paleolitice sunt localizate la Bereşti şi la Cavadineşti. Paleoliticul superior a 

fost pus în evidenţă în nordul judeţului, pe moşiile aşezărilor Pleşa, Puricani, Crăieşti, 

Bălăbăneşti, Şipote, Rădeşti, Băneasa, Suceveni. 

Continuitatea populaţiei este dovedită de culturile materiale aparţinând perioadei de 

tranziţie spre epoca bronzului, reprezentate prin aşezări de tip „Sălaş” la Stoicani. 

Ceramică şi monede greceşti au fost descoperite la Galaţi, Barboşi şi Frumuşiţa, iar la 

Galaţi este posibil să fi existat chiar o aşezare grecească. Epoca fierului a lăsat numeroase 

urme materiale în peste 15 localităţi actuale, arătând pătrunderea unor influenţe ale civilizaţiei 

greceşti dinspre Dobrogea. 

Cultura geto-dacică este reprezentată prin aşezări localizate pe vetrele actuale de la 

Galaţi şi Frumuşiţa şi prin aşezarea Piroboridava (Poiana, comuna Nicoreşti). 

O scurtă trecere în revistă a atestării prezenței populației autohtone pe teritoriul actual 

al județului Galați, ar putea fi organizată astfel  : 

 

 în secolele X-XIII sunt atestate așezări umane pe teritoriul actual al judeţului Galaţi, 

ce prezentau forme tipice de organizare ale feudalismului timpuriu, strâns legate de 

influenţa bizantină ( izvoarele istorice fiind compeltate și de numeroase monede 

bizantine descoperite în zonă). 

 

 în secolele XV-XVI sunt atestate  pe baza unor documente istorice scrise numeroase 

aşezări, ca de exemplu: Şerbăneştii (1430), Blăjerii de Jos (1448), Lieşti (1495), , 

Buceştii (1548), Drăgăneşti (1575) etc., iar în secolul al XVII-lea – Umbrăreşti (1649), 

Salcea (1695). 

 

 la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, apar sloboziile, 

care duc la îndesirea reţelei de aşezări rurale, din care astăzi s-au păstrat Slobozia 

Băneasa, Slobozia Oancea,  Slobozia Conachi şi Slobozia Corni. 

 

 conform hărții lui Dimitrie Cantemir din Descriptio Moldaviae, sunt consemnate 

aşezările Nicoreşti, Poiana, Piscu, Corod, Oancea, Adam, Tulucești, Folteşti, Tecuci, 

Galaţi. 
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Participarea activă a populaţiei din fostele judeţe Covurlui şi Tecuci, la lupta pentru 

Unirea Principatelor a fost determinată, în bună parte, de faptul că aici au trăit şi activat 

patrioţi înflăcăraţi ca Alexandru Ioan Cuza (care a fost pârcălab de Galaţi) şi Costache Negri 

(originar din satul Mînjina, care astăzi îi poartă numele). La Mînjina participau la elaborarea 

ideilor unioniste personalităţi marcante ale neamului românesc, cum ar fi Nicolae Bălcescu, 

Ion Ghica, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Grigore Alexandrescu. 

În județul Galați s-au descoperit urme ale populației din cele mai vechi timpuri  

(atestările istorice ale județului datează încă din secolul I, din epoca romană). În județul Galați 

a existat un număr considerabil de situri arheologice pe parcursul timpului, istoria acestor 

zone încă nu a fost descoperită în totalitate, încă există urme ale populației străvechi care 

trebuie atestate. 

 

 

Demografia/Administrația în perioada interbelică 

 

 

Actualul judeţ Galaţi se constituie din mai multe localități ce au aparținut unor foste 

judeţe, precum: Covurlui, Tecuci, Tutova şi Putna. Județul a căpătat o nouă formă 

administrativă, după schimbările majore de structură ce a avut loc în perioada 1943 – 1945. 

Conform rezultatelor provizorii ale recensământului general al populaţiei din anul 

1930, în judeţul Covurlui (singurul județ preluat integral în județul Galați) exista un număr de 

211.196 de locuitori și 98 de sate, reședința județului fiind Municipiul Galați. 

În anul 1930, la nivelul județului Covurlui, populația din grupa de vârstă 0-9 ani 

reprezenta 24,58% din total, populația din grupa de vârstă 10-29 ani reprezenta 40,09% din 

total, populația din grupa de vârstă 30-49 ani reprezenta 22,86% din total, populația din grupa 

de vârstă 50-69 ani reprezenta 9,95% din total, iar populația din grupa de vârstă 70 ani și peste 

reprezenta 1,70% din totalul populației înregistrate, așa cum rezultă din studiul amintit. 

În cadrul modului administrativ de organizare prezent la acea vreme, satele se situau în 

cadrul unor plăși. Pentru a putea realiza o imagine statistică asupra gradului de distribuire a 

satelor la nivelul anului 1930, putem menționa că : Plasa Hornicea deținea 32,65% din sate, 

Plasa I.G. Duca deținea 18,36% din sate, Plasa Prut de Jos deținea 15,30% din sate, Plasa Prut 

de Sus deținea 10,20% din sate, iar Plasa Siret deținea 23,46% din totalul satelor aflate în 

județul Covurlui. 

Conform rezultatelor provizorii ale recensământului general al populaţiei din anul 

1930, în judeţul Tecuci exista un număr de 157.079 de locuitori și 266 de sate, reședința 

județului fiind orașul Tecuci. 

În urma rezultatelor provizorii ale recensământului general al populaţiei din anul 1930, 

în judeţul Tutova exista un număr de 144.267 de locuitori și 257 de sate, reședința județului 

fiind orașul Bârlad. 

Pentru formarea teritoriului județului Galați existent în prezent, din județul Tecuci au 

fost preluate plășile Brăhășești, Ivești și Tecuci. Din județul Tutova a fost preluată plasa 

Vasile Pârvan, iar din județul Putna a fost preluată o parte mică din zona de Est a acestuia.  
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Istoria economică 

 

Încă din vechime, Castrul militar de la Bărboşi şi aşezarea civilă de pe vatra Galaţilor 

practicau activități comerciale cu Moesia Inferioară şi cu Grecia şi Asia Mică, pe Dunăre şi 

Pontul Euxin. 

 

În data de 4 noiembrie 1856, la Galați, Comisia Europeană a Dunării și-a început 

activitatea. Imperiul Austro-Ungar, Al Doilea Imperiu Francez, Regatul Unit, Prusia, Imperiul 

Rus, Regatul Sardiniei și Imperiul Otoman erau puterile care făceau parte din acest organism 

internațional. Regatul României a devenit membru cu drepturi depline al Comisiei imediat 

după Războiul de Independență.
8
 

 

Beneficiind de contextul favorabil politico –economic al anului 1859, împreună cu 

beneficiile generate de reforma agrară din 1864 şi de împroprietărirea din 1879, în a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea, au fost puse bazele unor noi aşezări rurale. 

 

Încă din anul 1870, zona în care se situează județul Galați a fost de interes economic 

mare. Prima formă de asigurare a luat amploare în porturile dunărene. Zona județului Galați 

deținea una dintre societățile de asigurare a transporturilor de cereale, încă din vremea în care 

România primea investiții străine pentru a se forma piața de asigurări. În anul 1818, în baza 

legii, încep să funcționeze bursele de mărfuri și de valori, la Galați și la Brăila. 

 

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, au avut loc numeroase conflicte sociale. 

Acestea au contribuit la accelerarea destrămării relaţiilor feudale şi la apariţia relaţiilor de 

producţie capitaliste.
9
 

 

În perioada interbelică, datorită aşezării sale geografice, judeţul Covurlui joacă un rol 

deosebit în viaţa economică a ţării. Galaţi, unul din cele mai mari porturi ale României, este 

de o importanță majoră pentru comerţul exterior românesc. Prin el se făcea comerţ de 

cherestea. Cea mai mare parte a produselor agricole ale Moldovei şi Basarabiei erau 

tranzitate/comercializate prin acest port. Din cauza taxelor tot mai apăsătoare percepute la 

Sulina asupra vaselor care tranzitau acel segment al Dunării, s-a înregistrat treptat decăderea 

portului și implicit a situației economice a orașului. O situație similară s-a înregistrat şi în 

cadrul portului aferent localității Brăila. 

 

Toate activitățile industriale se desfășurau în municipiul Galați. În localitățile rurale 

funcționau doar o fabrică de cherestea (Sărdarul) și una de cărămizi (Bărboși). 

 

Din suprafața arabilă totală a județului Covurlui, 11,55% (22.235 ha) era deținută de 

marea proprietate iar 88,45% (170.289 ha) era deținută de mica proprietate.
10

  

                                                           
8
 Ștefan Stanciu, România și Comisia Europeană a Dunării: diplomație, suveranitate, cooperare internațională, 

Editura Pax Aura Mundi, 2002 
9
 http://www.prefecturagalati.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID/000014CA?OpenDocument 
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Sursa: Dimitrie Gusti, Enciclopedia României, Editura Imperia Națională, 1938 

 

Sursa: Dimitrie Gusti, Enciclopedia României, Editura Imprimeria Națională, 1938 

 

Sursa: Dimitrie Gusti, Enciclopedia României, Editura Imprimeria Națională, 

1938 

 

 

Tabel 5. Activitatea agricolă 

Agricultură Hectare 
Producție (u.m. -

chintal) 

Porumb 85.232 715.069 

Orz 45.334 218.171 

Ovăz 21.774 82.437 

Grâu 9.508 37.265 

Secară 891 3.824 

Meiul 229 - 

Măturile 3 - 

 

 

Din totalul suprafeței arabile, 162.971 de hectare (84%) erau cultivate de cereale. 

Conform recensământului agricol din 1941, porumbul era cea mai semănată cereală (52% din 

totalul suprafeței arabile), urmat de orz (27% din totalul suprafeței arabile) și ovăz (13% din 

totalul suprafeței arabile). 

 

Tabel 6. Vegetație  

Vegetație/Culturi 

diverse 
Hectare 

Producție (u.m. -

hectolitru) 

Fânețe naturale 1.431 - 

Pășuni 13.246 - 

Păduri 9.645 - 

Pomi fructiferi 234 - 

Vița-de-vie 5.128 134.414 (u.m. hectolitru) 

 

Doar 3.891 hectare (2%) din suprafața totală a județului erau ogoare sterpe. 

 

Tabel 7. Creșterea animalelor (anul 1935) 

Animale  Număr 

Cai 12.645 

Boi 43.038 

Bivoli 47 

Oi 92.995 

Capre 1.331 

Porci 42.845 

Stupi sistematici 1.284 

Stupi primitivi 2.409 

 

                                                                                                                                                                                     
10

 Dimitrie Gusti, Enciclopedia României, Editura Imprimeria Națională, 1938 
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A urmat apoi pentru județul Galați o perioadă mai puțin fastă, ca de altfel pentru 

întreaga țară. Este vorba despre perioada anilor 1948 – 1964, în care și județul Galați a fost 

afectat de trecerea de la regimul de proprietate privată către zona de colectivizare. În planul 

economic, a fost înregistrat între anii 1948 și 1960 un ușor declin al industriei producătoare și 

al activității de transport. În ceea ce privește agricultura, trebuie menționat faptul că 

majoritatea proprietăților agricole private au intrat în procesul de colectivizare.  

Acest proces a fost dificil și dureros în special pentru țăranii cu o stare materială mai 

bună, existând și multe forme de împotrivire împotriva regimului de atunci. Aici se poate 

menționa revolta populară din comuna Cudalbi împotriva procesului de colectivizare.  

A urmat apoi perioada de dezvoltare industrială începută în 1965 – 1989, când Galațiul 

a devenit un important centru siderurgic la nivel național și internațional și un important nod 

de transport fluvial.  

În afară de activitatea industrială, în aceeași unitate de referință a anilor 1965 -1989, 

agricultura a căpătat un avânt deosebit, fiind obținute producții semnificative la hectar pentru 

culturile de porumb, grâu, floarea soarelui, dar mai ales în zona de legumicultură. S-au 

dezvoltat pe acest segment în mod deosebit localități precum Matca, ce s-a remarcat prin 

producțiile deosebite legumicole de diverse tipuri.  

În perioada post-decembristă s-a înregistrat un declin al industriei siderurgice, urmată 

de o trecere îndelungă și dureroasă printr-un proces de privatizare. Deși producția, într-o 

primă instanță, a crescut de la 3,7 milioane de tone, în anul 2001, la 5 milioane, în anul 2005, 

a urmat apoi o serie masivă de disponibilizări a angajaților, care a influențat în mod 

semnificativ mediul socio-economic al județului Galați. În zilele noastre, transformările socio-

economice ale județului Galați îmbracă noi forme, rolul și importanța acestora fiind tratate în 

cadrul următoarelor capitole ale strategiei. 

O altă componentă foarte importantă, alături de componenta socio-economică a 

constituit-o componenta educațională. Galațiul se poate mândri cu unul dintre cele mai 

importante centre universitare din țară. 

Constituirea Universității „Dunărea de Jos”  a început în toamna anului 1948, la 

Galați, unde s-a înființat Facultatea de Îmbunătățiri Funciare (aceasta fiind prima din țară cu 

acest profil). În intervalul anilor 1951 - 1959 s-au înființat noi așezăminte universitare, 

precum: Institutul Agronomic, Institutul Politehnic și Institutul Pedagogic. 

Pentru șase domenii de interes național, Universitatea „Dunărea de Jos”, a pregătit 

cadre inginerești (planurile de învățământ, cursurile și materialele de referință fiind în 

întregime concepute de corpul profesoral propriu), în domenii precum:  

 îmbunătățiri funciare 

 măsurători terestre 

 construcții 

 transporturi navale 

 industrii alimentare 

 piscicultură 

 tehnică piscicolă 

 frigotehnie 
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În data de 1 iulie 1974, Universitatea din Galați se constituie prin fuzionarea 

Institutului Politehnic cu Institutul Pedagogic de 3 ani din Galați.
11

 Tendințele de dezvoltare a 

mediului universitar implică identificarea unor noi direcții strategice de dezvoltare și, implicit, 

a dezvoltării de noi proiecte capabile să genereze plus valoare certă. O analiză detaliată a 

evoluției mediului cultural și universitar actual a județului Galați, este realizată de asemenea, 

în cadrul unui subcapitol separat, al acestei strategii. 

 

Concluzie: 

 

 Județul Galați reprezintă o vatră străveche de cultură și civilizație, fiind una dintre 

zonele de tradiție istorică. Evoluția înregistrată pe parcursul secolelor a evidențiat capacitatea 

locuitorilor de pe aceste meleaguri de a face față tuturor vicisitudinilor și de a putea păstra 

nealterată moștenirea culturală și de tradiție, primită de la înaintași. Evoluțiile tulburi 

înregistrate la nivelul secolului trecut, au punctat de asemenea activitățile socio-economice 

întreprinse la nivelul județului Galați, marcând realizările înregistrate pe parcursul timpului. 

 Trecând peste obstacolele legate de colectivizare, de creșterea economică 

dezechilibrată din perioada comunistă, precum și de sincopele înregistrate în perioada post-

decembristă, județul Galați se impune în continuare prin poziția sa geostrategică deosebită, 

prin resursele naturale și minerale generoase, precum și prin tradițiile culturale care oferă o 

identitate aparte în spațiul actual național.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 http://www.ugal.ro/doc/ugal/Decretul_105.jpg 
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 3.2 Cadrul natural al județului Galați 

 

 a. Date de așezare geografică 

În acest subcapitol, vor fi prezentate aspecte geografice ale județului Galați, precum 

prezentarea coordonatelor geografice, poziția și suprafața raportată la celelalte județe și 

încadrarea în principalele coridoare europene. 

Tabelul 8 specifică informații despre poziția geografică a județului Galați, vecinii, 

longitudinea estică și nordică. 

 

Tabel 8. Poziția geografică a județului Galați 

 Punctul extrem 

(localitatea) 

Vecinii Longitudine 

estică 

Longitudine 

nordică 

Nord Sat Pleșa Județul Vaslui 

Județul Vrancea 

-  45
o
25’ 

 

Sud Galați Județul Brăila 

Județul Tulcea 

- 46
o
10’ 

Est Oancea Rep. Moldova 27
o
20’ - 

Vest Cosmești Județul Vrancea 28
o
10’ - 

Sursa: http://www.galati.insse.ro/main.php?id=470 

Suprafața geografică a județului Galați este de 4466,3 km², acestă valoare 

reprezentând 1,9% din suprafața totală a țării. Județul este situat în partea sud-estică a 

României având coordonatele geografice: între 45°25’ şi 46°10’ longitudine nordică și între 

27°20’ şi 28°10’ longitudine estică. Județul Galați este parcurs de fluviul Dunărea, precum și 

de o mutitudine de râuri, dintre care cele mai importante de menționat sunt Prutul și Siretul. 

Prin poziția sa geografică, județul este relativ aproape de Marea Neagră.  

Imaginea 1. Harta regiunii Sud - Est 

 
Sursa: http://www.mdrl.ro/_documente/atlas/a_div_adm.htm 
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 Vecinătăți: 

 în partea de nord, județul Galați se mărginește cu județul Vaslui; 

 în partea de est, râul Prut formează granița naturală cu Republica Moldova; 

 în partea de sud, limita cu județul Tulcea este stabilită de Dunăre; 

 în partea de sud-vest, pe cursul râului Siret, se învecinează cu județul Brăila; 

 în partea de vest și nord-vest, se învecinează cu județul Vrancea.
12

 

 Județul Galați face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. Alte județe care fac 

parte din aceeași regiune cu județul Galați sunt județele Vrancea, Brăila, Constanța, Tulcea și 

Buzău.
13

   

Distanţa faţă de capitală a reședinței de județ este de 235 km pe şosea.  

În privința întinderii teritoriale, județul Galați este printre cele mai mici județe din țară 

și se situează cu 20,28% sub media națională pentru această coordonată. Trebuie menționat 

faptul că doar Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Satu Mare și Sălaj sunt singurele 

județe care se află sub valoarea  întinderii teritoriale  a județului Galați. La nivel național, 

pentru componenta întindere teritorială județul Galați se situează pe locul 33. 

Rețeaua Trans - Europeană de Transport (numită generic TEN-T) a fost modificată de 

Comisia Europeană și votată în 2012. Astfel coridorul TEN-T VII a fost anulat iar județul 

Galați va fi conectat la un drum expres de tip Comprehensive TEN-T Link, a cărui perioadă 

de implementare este 2021 - 2030.    

În ceea ce privește regiunea sud-est, județele Constanța, Buzău, sunt conectate direct la 

rețeaua de bază TEN-T. Județele Brăila și Galați se conectează cu autostrada A2 în punctul 

Drajna Fetești, iar județul Tulcea dispune de conectivitate cu rețeaua de bază prin municipiul 

Constanța. Reședința de județ, municipiul Galați, se situează la o distanță de 134 kilometri de 

rețeaua de bază de transport (Coridorul IV), accesul realizându-se prin Drumul Național 21. 

De asemenea, distanța de la municipiul Galați până la rețeaua de bază (Coridorul IX) este de 

119 kilometri și se face prin intermediul Drumului Național 2B.
14

 

 Trebuie specificat faptul că  județele Brăila, Galați și Tulcea sunt porturi la Dunăre 

(Coridorul VII). Distanța dintre orașele Buzău, respectiv Focșani și porturile la Dunăre 

(Brăila, Galați) poate fi parcursă în aproximativ 1 oră și 30 minute.  

Conform obiectivului strategic 2 al Studiului privind zone urbane funcționale din 

județul Galați (Acțiuni de planificare teritorială strategică în orizont 2035), este specificată 

dezvoltarea infrastructurii de utilități, a rețelelor de transport și comunicații. Tot în cadrul 

acestui document, obiectivul operațional 2.2 își propune până în orizontul de timp 2035, 

dezvoltarea unei rețele integrate de transport. Acest obiectiv „se referă la crearea unui sistem 

de transport integrat care urmăreşte crearea unei dinamici durabile și competitive privind 

dezvoltarea policentrică. Contribuie la creşterea mobilităţii persoanelor şi a mărfurilor, la 

integrarea polilor supra-județeni cu reţeaua trans-europeană de transport, la combaterea 

izolării zonelor sub-dezvoltate şi la dezvoltarea infrastructurii de transport regionale şi 

                                                           
12

http://www.galati.insse.ro/main.php?id=405 
13

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NUTS_2

2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=30641259&StrLayoutCode=HIERARCHIC 
14

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Est  
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locale. Conexiunile dintre oraşe şi regiunile adiacente crează un mediu de cooperare în 

scopul creșterii coeziunii teritoriale.”
15

    

Viteza medie înregistrată pe acest traseu este de 65 km/h, timpii de călătorie fiind 

foarte mari, cea mai mare parte a infrastructurii fiind într-o stare tehnică defavorabilă. 

Standardul de drum cu o singură bandă de circulație pe sens, se regăsește pe  parcursul a 98% 

din coridor.  

 

 

 

 

 

Imaginea 2. Traseul orientativ al drumului expres Bacău-Focșani-Brăila-Galați 
 

 

 
Sursa: Varianta finală revizuită a Raportului privind Master Planul pe termen scurt, mediu și lung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Dezvoltare spațial – teritorială în orizont 2035, în județul Galați: Acțiuni de planificare teritorială strategică 

în orizont 2035. Studiu privind zone urbane funcționale, Consiliul Județului Galați 
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Imaginea 3. Modificări ale fluxului de trafic datorate proiectului pentru drumul expres 

Bacău-Galați 

 

 
Sursa: Varianta finală revizuită a Raportului privind Master Planul pe termen scurt, mediu și lung 

 

Se preconizează că viteza medie înregistrată va crește până la 106 km/h, ca urmare a 

implementării acestui proiect. De asemenea, timpii călătoriei pe durata orelor de vârf vor 

scădea cu 40%.
16

 

 

 b. Relieful 

 

Relieful județului Galați este caracterizat de unități de câmpie și de podiș. Înălțimile 

variază între 10 - 20 m (în sud) și 310 m (în nord). 

 Poziționarea geografică a județului Galați este în exteriorul arcului carpatic, la zona 

de întrepătrundere a marginilor provinciilor fizico-geografice est –europeană, sud –europeană 

și în parte central –europeană, se repercutează deopotrivă și în particularitățile climaterice, a 

celor prezente în învelișul vegetal și soluri, cât și în structura geologică a reliefului. 

Județul Galați se înscrie într-un relief predominant de câmpie (69%), aparținând unor 

subunități ale Câmpiei Române (Câmpia Covurlui, Câmpia Siretului Inferior, Câmpia 

Tecuciului).  Zonele de nord și de nord–vest sunt ocupate în proporție de 31% de prelungirile 

podișului Moldovenesc (Podișul Covurlui, în nord, și Colinele Tutovei, în nord - vest). La 28º 

10’ 50’’ longitudine estică este vecinătatea cu Delta Dunării (Cotul Pisicii), iar aici se 

formează graniţa cu judeţul Tulcea pe fluviul Dunărea. 

 

                                                           
16

 Master Plan General de Transport al României; http://www.ampost.ro/fisiere/pagini_fisiere/14.10.01_ 

Master_Plan_Report.pdf 
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Relieful județului Galați este tabular, cu o fragmentare mai puternică în nord și mai 

slabă în sud, cinci unități geomorfologice distingându-se după altitudine, poziție și 

particularități de relief: 

 1. Podișul Covurluiului este cel care ocupă cea mai mare parte a teritoriului județului. 

Este alcătuit din pietrișuri și nisipuri cu intercalații de argile, caracterizat prin dispunerea 

dealurilor și văilor pe direcția nord-sud. Văile au fundul plat, destul de larg și mlăștinos. Se 

remarcă și văi cu versanți abrupți, care sunt supuși puternic degradării la torente. Se disting 

trei subunități geomorfologice cu caractere proprii. Relieful se înalță până la 310 m la nord de 

Oancea – Corod – Ghidigeni, în dealul Poleitul. Dealul Brăilei se întinde până la Măstăcani, 

pe partea stângă a pârâului Chineja, paralel cu dealul Poleitul. Între pârâul Gerului și Suhurlui 

se află dealul Corni, care ajunge până în dreptul comunei Pechea. Dealul Tutcanilor și 

Silvanei se află în nord - estul Județului. 

 2. Câmpia Tecuciului este o câmpie subcoliniară de terase care aparțin Câmpiei 

României. Este slab fragmentată și este alcătuită dintr-un complex de patru terase: Podoleni (2 

- 4 m), Tecuci (5 - 8 m), Cernicari (10 - 20 m), Ghidigeni (60 - 70 m), delimitată de cursul 

Siretului, pârâul Siretului și o linie ce trece prin Cudalbi, Corni, Valea Mărului, Pochidina și 

Vizureni. Poziția în cursul inferior al Bârladului face să cuprindă atât terasele și lunca 

acestuia, cât și pintenul piemontan, terasat al Cosmeștilor din Deal, dintre Siret și Bârlad.  

Văile care fragmentează câmpia Tecuciului sunt orientate de la nord la sud și paralele, și nu 

acumulează apă decât la viituri. Albia râului Bârlad este mai joasă decât cea a râului Siret, 

ceea ce face să fie împotmolită mereu de aluviunile către Siret, în consecință se provoacă 

inundații la cele mai mici viituri. 

 3. Câmpia Covurluiului este situată la sud de culmile deluroase ale Podișului Covurlui, 

având în vest - Valea Gerului, la est - Valea Prutului, la sud - Câmpia Siretului. Este o zonă cu 

poduri largi, care face legătura între podiș și Valea Siretului. Pe latura sudică a sa apar mici 

trepte de abraziune. Se întinde la sud de culmile deluroase ale podișului Covurluiului și se 

desfășoară până în lunca Prutului. Este o zonă de terase cu podișuri largi, acoperite cu straturi 

de loess, nisipuri și luturi argiloase.  

 4. Lunca Siretului inferior este o unitate individualizată ce se desfășoară din dreptul 

localității Mărășești până la confluența râului Siret cu fluviul Dunărea, formată dintr-un șes 

larg și din terase locale de luncă. Este un relief de acumulare, format din râul Siret și din 

afluenții săi de pe ambele maluri, bogat în aluviuni. În lungul luncii Siretului se află zona de 

subzistență, unde mișcările de lăsare ocupă o arie întinsă, având o maximă intensitate pe 

parcursul lui la contactul dintre podiș și câmpie ce corespunde, în aval la Nămoloasa,  cu linia 

tectonică Pascani-Nămoloasa-Galați. Terasa superioară care predomină lunca Siretului cu 80 -

90 m, este dezvoltată la sud pe linia comunelor Slobozia, Conachi și Tulcești și se întinde 

până în dreptul satelor Vameș, Smârdan și Vânători. Terasa inferioară, cu o altitudine relativă 

de 50 - 60 m, se termină printr-o pantă mai bine conturată și este locul în care este așezat 

parțial orașul Galați. 
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 5. Lunca Prutului se întinde de la confluența râului Prut cu fluviul Dunărean până la 

nordul județului Galați, în depresiunea Hornicea. Are înălțime ce variază între 4 - 6 m și o 

lățime ce variază de la 1,5-10-11 km. 
17

 

 

 

Imaginea 4. Harta fizică a județului Galați 

 

Sursa: bvau.ro 

Relieful județului Galați prezintă o multitudine de forme, o mare parte dintre acestea 

regăsindu-se și la nivelul Regiunii Sud - Est.  Datorită poziţiei sale geografice, regiunea Sud-

Est are aproape toate formele de relief din România, plecând de la Munţii Măcinului - cei mai 

vechi munţi din România şi printre cei mai vechi din Europa, Munţii Vrancei, Vulcanii 

Noroioşi din judeţul Buzǎu şi până la Delta Dunării - teren încă în formare, cel mai nou 

pământ al ţării. Pe de altă parte, în Dobrogea de Nord există peisaje de stepă şi de silvo-stepă 

                                                           
17

http://www.prefecturagalati.ro/portal/Stiri.nsf/0/521C68A34D373075C2257789005204FE/$FILE/1.MEMORI

U.pdf 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
29 

 
  

unice în Europa, lucru ce face ca această zonă să fie recunoscută drept una din cele mai 

frumoase regiuni ale ţării, existând posibilitatea de a practica diferite activități economice.  

Datorită formelor de relief variate la nivelul județului Galați, se pot practica o 

diversitate de activități economice, în special cele care țin de domeniul agricol. 

 

 

 

Concluzie: 

          Majoritatea zonelor din județul Galați sunt zone de câmpie, dar se întâlnesc forme de 

relief precum podișuri, dealuri, terase și lunci. Varietatea formelor de relief implică apariția 

unor zone cu specific economic adecvat (din punct de vedere al exploatării naturale, al 

turismului, al speciilor de plante și al animelelor existente etc.). În partea de câmpie, se poate 

practica agricultura cu rezultate foarte bune. În partea de podiș și deal, în afară de cultivarea 

cerealeor și a legumelor, se pot practica de asemenea viticultura și pomicultura.    

 

 c. Rețeaua hidrografică 
 

În acest subcapitol, se va prezenta rețeaua hidrografică a județului Galați (rețeaua de 

suprafață și rețeaua subterană) și rolul rețelei hidrografice în dezvoltarea economică a 

județului. 

 

Tabelul 9 prezintă lungimea cursurilor de apă atât pe teritoriul județului Galați, cât și 

lungimea totală a acestora. 

 

Tabel 9. Principalele cursuri de apă de suprafață 

Denumirea cursului 

de apă 

Lunginea cursului de apă 

Pe teritoriul județului Galați (km) Lungime totală (km) 

Dunărea 22 2.860 

Prut 103 742 

Siret 150 559 

Bârlad 55 207 

Chineja 79 79 

Berheci 92 92 

Zeletin 83 83 

Geru 62 62 

Suhu 72 72 
Sursa: Anuarul Statistic al județului Galați, ediția 2012 

Tabelul 10 prezintă principalele lacuri naturale și bălțile aflate pe teritoriul județului 

Galați, cât și suprafața acestora. 
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Tabel 10. Principalele lacuri naturale și bălți 

Denumire Suprafață (ha) 

Lacul Brateș 2.069 

Balta Mața-Rădeanu 605 

Balta Șovârca 274 

Balta Mălina 154 

Balta Lozova 145 

Balta Tudor Vladimirescu 101 

Balta Potcoava 49 

Balta Vlașca 42 

Balta Cătușa 4,2 

Balta Tălăbasca 139 

Lacul Pochina 75 

Lacul Vlașcuța 42 
Sursa: Anuarul Statistic al județului Galați, ediția 2012 

Apele curgătoare din județul Galați parcurg o zonă de tip continental accentuat, având 

caracteristicile specifice. Acest tip de ape ce străbat dealurile și podișurile Moldovei au debite 

semnificative în special în sezoanele de primăvară și vară ( când se produc uneori și viituri 

importante). 

Fluviul Dunărea străbate județul Galați pe o distanță de 22 km și colectează apele 

râurilor Siret și Prut. Siretul are afluent important râul Bârlad, care colectează Corozelul. 

Afluenții Prutului sunt Hornicea, Elanul, Bârladul și Chineja ( ce se varsă în lacul Brateș). 

Suprafața totală ocupată de ape și bălți la nivelul județului Galați este de 13.019 ha.
18

 

Apele din județul Galați sunt administrate de către Sistemul de Gospodărire a Apelor 

Galați, care gestionează bazinele hidrografice ale râurilor Prut, Bârlad, afluenții mal stâng 

Siret aval, confluența Bârlad, și Fluviul Dunărea pe teritoriul județului Galați. Principalele 

cursuri de apă codificate (care se află în codul cadastral al râurilor - aplicabil numai pentru 

râurile din România) sunt: Dunărea, Prut (cu afluenții Elan, Hornicea, Bârlad și Chineja), 

Bârlad ( cu afluenți pârăurile Idrici, Jerovăț, Hobana, Bârzona).
19

  

 

Sursele de apă subterană ale județului Galați sunt clasificate în trei straturi: straturi de 

mică adâncime (sub 50 m – în Cosmești, Salcia-Liești, Cernicari), straturi de medie adâncime 

(50 - 100 m – în Vadu Roșca Nicorești) și straturi de mare adâncime (peste 100 m – în 

Rotunda și intravilanul municipiului Tecuci). 

 

Apele din subteran sunt înmagazinate în orizonturi de pietrișuri și nisipuri, prin 

infiltrarea apelor din precipitații, topirea zăpezii, cât și din apele din rețeaua hidrografică. Se 

formează straturi acvifere întinse sau locale, situate la adâncimi de 10 - 30 m către terasele 

Siretului, unde adâncimea acestora descrește treptat.  

                                                           
18

 Raport anual privind starea mediului în județul Galați; http://apmgl.anpm.ro/raport-de-mediu 
19

 http://www.rowater.ro/daprut/sgagalati/default.aspx 
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Imaginea 5. Harta hidrografică a județului Galați 
 

 
Sursa: www.cjgalati.ro/ 
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Concluzie: 

 

          Rețeaua hidrografică din județul Galați este bogată, constituită atât din apele de 

suprafață, cât și din apele de subteran. Se pot construi sisteme de irigații din zonele cu 

alimentare (Siret, Prut, Dunăre) care vor avea un impact pozitiv asupra agriculturii. Aceste 

resurse hidrografice se pot valorifica în industrie, în piscicultură și pentru alimentarea cu apă a 

localităților. O atenție deosebită se va acorda creșterii calității apei prin intermediul unor 

proiecte specifice implementate la nivelul județului. 

          Există un risc de apariție a inundațiilor și viiturilor, având în vedere evenimentele de 

acest tip ce s-au manifestat în trecut la nivelul județului Galați. În acest sens o atenție 

deosebită trebuie acordată proiectelor de îndiguiri, taluzări, consolidări ale malurilor, 

regularizări ale cursurilor principalelor râuri, sau a celor secundare însă cu risc major de 

inundații (acolo unde au fost înregistrate în trecut astfel de evenimente la nivelul județului 

Galați).  

 

d. Solurile 

Solurile reprezintă un aspect deosebit de important pentru susținerea activităților 

agricole, cât și pentru dezvoltarea activităților economice în general. Suprafața totală a 

acestora, precum și structura tipurilor de sol reprezintă parametrii definitorii pentru analizarea 

potențialului de dezvoltare al unui județ. Suprafața totală județului Galați este de 446.632 de 

hectare. Potențialul de producție al agriculturii este constituit din 351.035 de hectare din care: 

288.828 de hectare - suprafață arabilă, 40.275 de hectare – pășuni, 639 de hectare – fânețe 

naturale, 19.568 de hectare – patrimoniu viticol, 1.716 de hectare – patrimoniu pomicol, 3 

hectare – plantații de duzi masivi și 6 hectare – arbuști fructiferi (date valabile la finele anului 

2013).
20

  

Foarte multe tipuri de soluri sunt întâlnite pe teritoriul județului Galați, cu mari variații 

în cadrul aceluiași tip. Textura este variată în funcție de grupa de sol, la cele mai multe 

predominând structura nisipoasă și mai puțin argiloasă. Structura se schimbă de la un orizont 

la altul, lipsind cu totul la nisipurile consolidate din zona comunelor Barcea, Umbrărești, 

Drăgănești, Munteni și Matca. Majoritatea tipurilor de sol au rocă-mamă pe loess, mai puțin 

pe argile și marne.    
Grosimea orizonturilor este variată, între 10 cm la Buciumeni și 130 cm la Nicorești 

pe un cernoziom de profil normal. pH-ul are valori cuprinse între 6 și 8, fiind slab acid pe 

nisipuri, alcalin, la Gohor, și neutru, în rest. 

Tabel 11. Tipuri de soluri în județul Galați 

Nr. Tipuri de sol Hectare % din total 

1 Protisoluri 78654,97 21,48 

2 Cernisoluri 260778,76 71,23 

3 Luvisoluri 148,38 0,04 

4 Hidrisoluri 7756,10 2,12 

5 Antrisoluri 18769,81 5,12 

6 Salsodisoluri 3,0 0,001 

Sursa:Raport anual privind starea mediului în județul Galați 2013; apmgl-old.anpm.ro/files/ARPM 

Galati/2014/Starea mediului 2013/CAP1PROFILDEJUDET2013.pdf 

                                                           
20

 http://apmgl-old.anpm.ro 
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Sursa: http://apmgl-old.anpm.ro/files/ARPM%20Galati/2014/Starea%20medi 

ului%202013/CAP4UTILIZAREATERENURILOR2013.pdf/CAP4UTILIZA

REATERENURILOR2013.pdf 

 71,23% sunt clasa cernisoluri; 

 28,77% sunt soluri de tipul – protisoluri, hidrisoluri, luvisoluri și antrisoluri.  

La nivelul județului Galați, sunt întâlnite soluri cernoziomice ciocolatiu și castaniu, cu 

profil normal, sau cernoziomuri degradate, cu profil moderat până la profil erodat. Se pot 

întâlni soluri coluviale sau aluviale de pantă și de vale, precum și regosoluri și 

psamoregosoluri. 

În partea de sud a Câmpiei Covurluiului, există cenoziomul carbonatic care s-a format 

în partea cea mai uscată a stepei, pe pajiști xerofile cu graminee. În Podișul Covurlui, ca și în 

Câmpia Covurluiului, apare, pe depozitele loessoide, cernoziomul levigat. 

Cernoziomul fratic-umed sau cernoziomul de fâneață este un alt subtip, care se 

formează pe reliefuri joase. Aceste soluri sunt favorabile culturii viței de vie, datorită 

sistemului de rădăcini radiculare profunde pe care îl are, prin intermediul cărora poate folosi 

apa din stratul acvifer. Aceste soluri au un regim hidric foarte bun. 

În partea de est a zonei nisipoase Hanu Conachi – Tecuci, în comuna Bălăbănești și în 

satul Nărtești, din nordul județului Galați, se întâlnesc solurile cenușii de pădure și brune 

cenușii, unde umiditatea este mai bogată. Vegetația specifică acestor soluri este pădurea de 

stejar, de tei, frasin și carpen. 

Cultura de viță-de-vie, pomii fructiferi și cerealele sunt favorizate de solurile brune 

cenușii. Zonele care prezintă condiții favorabile pentru legumicultură sunt lunca Siretului și a 

Prutului, datorită solurilor aluvionare. 

În ceea ce 

privește solurile 

destinate agriculturii 

din județul Galați, 

suprafața terenurilor 

arabile a scăzut ușor, 

ajungând, în anul 2013, 

la o diferență de 0,08% 

față de anul 2010. 

Suprafața pășunilor s-a 

păstrat constantă (639 

de hectare), precum și 

suprafața viilor (19.568 

de hectare) și a livezilor 

(1.716 de hectare). 

Plantațiile de duzi 

masivi au apărut în anul 

2011 și au păstrat 

suprafața de 3 hectare 

pe parcursul anilor, 

precum și arbuștii 

fructiferi, care au apărut 

în anul 2012, cu o 

2010; 289.065 

2010; 40.275 

2010; 639 
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Grafic 1. Evoluția repartiției terenurilor agricole 
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suprafață de 6 hectare. Totalul suprafeței terenurilor arabile din județul Galați, a înregistrat 

scăderi pe parcursul anilor 2010 - 2013, cu 0,06% (228 de hectare) mai puțin în 2013 față de 

anul 2010.     

Solurile agricole sunt împărțite în cinci clase, în funcție de gradul de fertilitate. Acestea sunt: 

 Clasa I: Solurile cu fertilitate foarte bună; 

 Clasa II: Solurile cu fertilitate bună; 

 Clasa III: Solurile cu fertilitate mijlocie; 

 Clasa IV: Solurile cu fertilitate slabă; 

 Clasa V: Solurile cu fertilitate foarte slabă.
21

 

 

Tabel 12. Încadrarea solurilor agricole din județul Galați, pe clase de calitate 

 

Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV Clasa V 

ha % ha % ha % ha % ha % 

Arabil 3.509,08 1,17 66.458,62 22,15 130.273,65 44,56 73.917,16 24,64 18.195,73 6,07 

Pășune - 
 

709,98 1,68 4.574,44 10,81 21.237,68 50,17 15.805,13 37,3 

Fânețe - - - - - - 4,00 - 0,61 - 

Vii - - 4.537,04 20,8 8.881,07 40,71 6.859,35 31,44 1.540,30 7,06 

Livezi - - 553,73 28,36 725,56 37,17 560,43 28,71 112,44 5,76 

Total 3.509,08 0,98 72.259,73 20,16 144.454,72 40,3 102.578,62 28,62 35.654,21 9,95 

Sursa: http://apmgl-old.anpm.ro/files/ARPM%20Galati/2014/Starea%20mediului% 

202013/CAP4UTILIZAREATERENURILOR2013.pdf  

 

  După cum se poate observa și în tabelul 12, cea mai mare suprafață a solului agricol 

din județul Galați, se încadrează în Clasa III de calitate (40,3%), urmat de Clasa IV de calitate 

(28,62%) și de Clasa II de calitate (20,16 %). Cea mai mare clasă de calitate este prezentă cu 

aproximativ 1% din suprafața solului arabil din județul Galați, iar Clasa V se găsește pe o 

suprafață de aproximativ 10% din totalul solurilor arabile. Din punct de vedere economic, pe 

solurile nisipoase sunt pretabile culturile de viță-de-vie și de cartofi.  

 

Concluzie: 

 

         La nivelul județului Galați au fost înregistrate un număr de 6 tipuri de soluri (protisoluri, 

cernisoluri, luvisoluri, hidrilosuri, antrisoluri, salsodisoluri). Din punct de vedere statistic cea 

mai întâlnită clasă de soluri sunt cernisolurile (71,23%), restul claselor de soluri reprezintă 

28,77% din totalul solurilor înregistrate. În partea de sud a câmpiei Covurluiului există tipul 

de sol cernoziom carbonatic în timp ce în podișul Covurluiului întâlnim cernoziomul levigat. 

Există zone cu sol de tip cernoziom fratic – umed foarte favorabile culturii viței de vie. 

Întâlnim soluri cenușii de pădure, brune (cu umiditate bogată) în zona de nord a județului 

Galați. Există de asemenea soluri aluvionare care crează condiții favorabile pentru 

                                                           
21
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legumicultură în lunca Siretului și Prutului. Suprafața totală a terenului arabil în județul Galați 

este de 288.828 hectare. La mare distanță se situează pășunile (40.275 hectare la nivelul 

anului 2013), viile (19.568 la nivelul lui 2013), precum și livezile (1.716 la nivelul lui 2013). 

O mare suprafață din județul Galați este arabilă. Din punct de vedere al gradului de fertilitate 

al tipului de soluri există 5 clase valorice (clasa I reprezintă soluri cu fertilitate foarte bună, în 

timp ce clasa IV reprezintă soluri cu fertilitate foarte slabă). Proporția cea mai importantă 

(44,56% din total) o reprezintă soluri cu fertilitate încadrabile în clasa III, urmate la mare 

distanță de soluri cu fertilitate clasa IV (24,64%). La nivelul județului Galați solurile cu 

fertilitate de clasă I, reprezintă 1,17% din total. 

 

e. Clima 

 

  La nivelul județului Galați se întâlnesc mai multe tipuri de climă. Clima continentală 

este cea care predomină în județul Galați. Aproximativ 90% din teritoriul județului 

(cuprinzând în cea mai mare parte zona sudică și centrală, se încadrează în ținutul cu climă de 

câmpie).
22

 Restul de  aproximativ 10% din teritoriu, situat preponderent în extremitatea 

nordică, se încadrează în ținutul cu climă de deal. Pe teritoriul județului Galați, în ambele 

ținuturi climatice, anotimpurile de vară sunt foarte calde și uscate. Iernile sunt geroase și 

marcate de viscole puternice, dar există și întreruperi frecvente, provocate de advecțiile de aer 

cald și umed, venite din sud și sud-vest, care determină intervale de încălzire și de topire  a 

stratului de zăpadă. 

  Luncile Siretului, Prutului și Dunării introduc, în valorile și în regimul principalelor 

elemente meteorologice, modificări care conduc la crearea unui topoclimat specific de luncă. 

Este mai umed și mai răcoros vara și destul de umed și mai puțin rece iarna. Pe teritoriul 

județului Galați, există două stații meteorologice (la Galați și Tecuci), care înregistrează 

informații legate de situația temperaturilor din zonă şi a precipitaţiilor atmosferice.  

  Stația meteorologică Galați prezintă următoarea situație a temperaturilor şi a 

precipitaţiilor atmosferice: 

 temperatura medie anuală a fost de 12,3°C;  

 temperatura maximă absolută a fost de 35,5°C, înregistrată în data de 14.08.2013; 

 temperatura minimă absolută a fost de -13,1°C, înregistrată în data de 10.01.2013; 

 suma anuală a precipitaţiilor atmosferice a fost de 560 l/mp; 

 cantitatea maximă în 24 h a fost de 56,8 l/mp, înregistrată în data de 01.10.2013. 

  Stația meteorologică Tecuci prezintă următoarea situație a temperaturilor şi a 

precipitaţiilor atmosferice: 

 temperatura medie anuală a fost de 11,2°C;  

 temperatura maximă absolută a fost de 34,5°C, înregistrată în data de 14.08.2013; 

 temperatura minimă absolută a fost de -16,4°C, înregistrată în data de 10.01.2013; 

 suma anuală a precipitaţiilor atmosferice a fost de 781,6 l/mp; 

 cantitatea maximă în 24 h a fost de 71,4 l/mp, înregistrată în data de 11.09.2013. 

  Trăsăturile principale ale circulaţiei atmosferei sunt date de frecvenţa relativ mare a 

advecțiilor lente de aer temperat-oceanic din vest şi nord-vest (în special în sezonul cald), 
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frecvenţa mare a advecţiilor de aer temperat-continental din nord-est şi est, precum şi 

advecţiile mai puţin frecvente de aer arctic din nord şi aer tropical maritim din sud-vest şi sud. 

 Vântul predominant vine din direcţia nord-nord-est, cu o frecvenţă de 18,4%, 

intensitatea medie anuală fiind de 3°Beaufort, la o viteză de 8 m/s. 

 Media anuală a frecvenţei vânturilor care vin din direcţia nord-est este de 18,6%, 

intensitatea medie anuală fiind de 2,3°Beaufort. 

 Începând din luna octombrie, vântul se intensifică şi ajunge la apogeu în luna aprilie, 

când sunt înregistrate, în medie, 5,5 zile cu vânturi de intensitate mare care ating valori 

de 6°Beaufort, până la 8,7°Beaufort.
23

  

 

 

Concluzie: 

 

          În județul Galați se înregistrează temperaturi foarte joase iarna, în timp ce vara se 

înregistrează temperaturi foarte ridicate. Nu au fost identificate fenomene de încălzire 

accentuată a climei județului, produse de poluare. La nivelul județului, viteza vântului este în 

medie una ridicată, ceea ce face ca potențialul de producere a energiei electrice, utilizând 

centrale eoliene, să fie unul ridicat. În acest sens, există oportunitatea producerii energiilor 

verzi alternative, utilizând forța vântului (parcuri eoliene), cât și a valorificării expunerii 

solare (parcuri fotovoltaice), cu respectarea reglementărilor naționale privind reducerea 

certificatelor verzi. Analizele de mediu realizate recomandă o mai bună gestiune a calității 

aerului din cauza constrângerilor generate de poluarea aferentă industriei metalurgice, dar și a 

mijloacelor de transport rutiere sau navale care folosesc combustibilul fosil. Din punct de 

vedere economic, clima din zonă este ideală pentru practicarea agriculturii, fapt ce a fost 

dovedit de producțiile ridicate, înregistrate pe parcursul timpului.  

 

f. Flora 

 

  În județul Galați, vegetația de stepă este reprezentată prin graminee și dicotiledonate. 

Asociațiile stepice sunt asemănătoare cu cele ale Europei estice, care se continuă și pe 

teritoriul județului Galați. 

Gramineele sunt prezente prin tufişuri rezistente la uscăciune, formate din păiuş 

(Festuca vallesiaca), negară (Stipa capillata), pir crestat (Agropyrum oristatum), lucernă mică 

(Medicago minima).  

La nivelul județului Galați, mai sunt răspândite asociaţii vegetale derivate sau 

secundare, reprezentate prin plante erbacee cu frunze păroase (Andropogan Ischaemun), care 

este rezistentă la păşunat şi se instalează uşor pe terenurile degradate. Pe materialul 

dezagregat, rămas pe loc, acolo unde spălarea a fost redusă, s-a instalat o vegetaţie de stepă 

ierboasă, care a favorizat formarea unui sol schelet de suprafaţă, în care s-a acumulat o 

cantitate redusă de humus. În aceste părţi, unde predomină materialul fin la suprafaţă, sunt 

condiţii favorabile pentru pomii fructiferi şi pentru cultura viţei-de-vie. Acolo unde 
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predomină materialul grosier, sunt condiţii pentru plantaţii de protecţie şi pentru păşunat. 

Apar, de asemenea, păduri de stejar în amestec cu tei şi carpen, precum şi păduri de stejar 

brumăriu, arţar tătăresc sau plantaţii de salcâm.
24

 

La nivelul județului Galați, există 1.442 de specii şi 305 subspecii, aparţinând a 502 

genuri şi 108 familii de plante superioare. 9 specii sunt de ferigi, 2 specii sunt gimnosperme 

cultivate, iar 1431 de specii sunt angiosperme, dintre care 49 de specii sunt hibride, iar 19 

specii sunt subspontane.
25

 Judeţul Galaţi reprezintă o zonă cu deficit de vegetaţie forestieră. În 

județ este acoperită  aproximativ 8% din suprafaţa totală, faţă de un procent de 26,7 % (cât 

reprezintă media pe ţară).  

Direcţia Silvică Galaţi urmărește menţinerea suprafeţelor actuale la un nivel optim 

ecologic, precum şi extinderea suprafeţei de fond forestier prin împăduriri şi reîmpăduriri ale 

terenurilor degradate. 

Ariile de vegetație protejate din județul Galați sunt arii naturale protejate de interes 

judeţean, prin Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 46/1994,  privind instituirea 

regimului de protecţie oficială a unor zone şi monumente. În plus, pe teritoriul judeţului 

Galaţi putem găsi arii naturale protejate de tip rezervaţie naturală, declarate prin Legea 

5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - 

zone protejate. În anul 2004, prin Hotărârea Guvernului 2151/2004, privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, a primit acest statut și Parcul Natural 

„Lunca Joasă a Prutului Inferior”, ce este situat pe teritoriul județului Galați. 
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Imaginea 6. Zone  de protejare a florei în județului Galați 

 

 
Sursa: http://apmgl.anpm.ro/biodiversitate 

 

 

Concluzie: 

   

 

  La nivelul județului Galați, vegetația de stepă este reprezentată prin graminee și 

dicotiledonate.  

  În ceea ce privește situația plantelor, menționăm că în județ există 1.442 de specii și 

305 subspecii aparținând a 502 genuri și 8 familii de plante superioare.     

  La nivelul județului Galați se înregistrează un deficit de vegetație forestieră. Acest tip 

de vegetație reprezintă un procent de 8% din suprafața totală, în timp ce la nivel național, 

media este de 26,7%. 

  Există la nivelul județului arii protejate de vegetație, de interes județean ce sunt 

protejate prin Hotărârea Consiliului Județului Galați nr. 46/1994.  

           Pot fi întâlnite pe teritoriul județului Galați arii naturale protejate de tip rezervație 

naturală, declarate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a 

teritoriului național. 

  Prin Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004 a fost acordat regimul de arie naturală 

protejată pentru Parcul Natural „Lunca Joasă a Prutului Inferior”. 
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 g. Arii naturale protejate 

În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea 49/2011, categoriile de arii naturale protejate de interes 

naţional sunt: rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, rezervaţii 

naturale şi parcuri naturale. În judeţul Galaţi sunt declarate 17 arii naturale protejate de interes 

naţional dintre care 16 rezervaţii naturale, declarate în baza Legii nr. 5/2000, cu modificările 

și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului naţional, secţiunea III, zone protejate 

şi un parc natural, declarat în baza Hotărârii de Guvern nr.2151/2004, cu modificările și 

completările ulterioare privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi 

zone.
26

 

Tabel 13. Denumirea ariilor naturale protejate din județul Galați 

De interes național 

Dunele de nisip de la 

Hanu Conachi 

Pădurea Buciumeni Locul fosilifer Rateș 

Balta Potcoava Lacul Pochina Pădurea Fundeanu 

Balta Tălăbasca Lacul Vlășcuta Pădurea Tălășmani 

Pădurea Gârboavele Lunca Joasă a Prutului Locul fosilifer Berești 

Pădurea Pogănești Ostrovul Prut Parcul Natural Lunca Joasă 

a Prutului Inferior 

Pădurea Breana-

Roșcani 

Locul fosilifer Tirighina Barboși  

 

Sursa: http://apmgl.anpm.ro/arii-naturale-protejate-de-interes-national 
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Imaginea 7. Poziţia geografică a ariilor protejate din judeţul Galaţi 

 

 
Sursa: Prefectura Județului Galați 
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Rețeaua Natura 2000 este instrumentul principal al Uniunii Europene pentru 

conservarea naturii. Aceasta este o rețea de zone naturale sau semi-naturale, în care atât specii 

de plante și animale vulnerabile, dar și habitate naturale sunt protejate. 

Scopul acestei rețele este de a proteja biodiversitatea continentului european, și 

implicit a României, precum și de a promova activități economice benefice pentru 

conservarea biodiversității. 

 

Tabel 14. Denumirea siturilor Natura 2000 din județul Galați 

Delta Dunării 

(rezervație a biosferei) 

Pădurea Gârboavele 

(conservă habitate naturale de 

tip tufărișuri de foioase 

ponto-sarmatice, vegetație de 

silvo-stepă euro-siberiană cu 

Quercus spp și vegetație 

forestieră ponto-sarmatică cu 

stejar pufos; și protejează o 

gamă variată de floră și faună 

rară) 

Pădurea Torcești 

(adăpostește o gamă 

arboricolă și ierboasă variată) 

Dunele de la Hanul 

Conachi 

(cuprinde dune fluviale, 

păduri de foioase, pajiști și 

terenuri arabile cultivate) 

Lunca Siretului Inferior 

(arie specială de protecție 

avifaunistică) 

Pădurea Buciumeni-

Homocea 

(conservarea biodiversității 

prin protejarea pădurilor)  
Lunca Joasă a Prutului 

(protecția și conservarea 

biodiversității din lunca 

inundabilă a râului Prut) 

Pădurea Mogoș-Mâțele 

(conservă habitate naturale de 

tip tufărișuri de foioase 

ponto-sarmatice și vegetație 

ponto-sarmatică de stejar 

pufos; protejează o gamă 

floristică variată) 

Pădurea Balta-Munteni 

(râuri, lunci, pajiști, păduri 

de foioase și terenuri 

arabile cultivate) 
Pădurea Tălășmani 

(adăpostesc un habitat de 

păduri dacice de stejar și 

carpen) 

Râul Bârlad între Zorleni și 

Gura Gârbovățului 

(conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi a faunei 

sălbatice) 

Pădurea Breana-Roșcani 

(habitate de pădure 

xerofilă, arbuști și plante 

ierboase, precum și specii 

de animale) 
Sursa: http://apmgl.anpm.ro/arii-naturale-protejate-de-interes-national 
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Mai departe, în cadrul tabelelor 15 și 16, se pot observa analize ale ariilor/parcurilor 

naturale protejate în județul Galați. 

 

Tabel 15. Arii naturale protejate din județul Galați 

De interes național 

Denumire Categoria ariei protejate Suprafața (hectare) 

Dunele de nisip de la Hanu 

Conachi 

Rezervație naturală 
199,30 

Balta Potcoava Rezervație naturală - zonă 

umedă 
49 

Balta Tălăbasca Rezervație naturală – zonă 

umedă 
139 

Pădurea Gârboavele Rezervație naturală 230 

Pădurea Pogănești Rezervație naturală 33,50 

Pădurea Breana-Roșcani Rezervație naturală 78,30 

Pădurea Buciumeni Rezervație naturală 71,20 

Lacul Pochina Rezervație naturală – zonă 

umedă 
74,80 

Lacul Vlășcuța Rezervație naturală – zonă 

umedă 
41,80 

Lunca joasă a Prutului Rezervație naturală – zonă 

umedă 
81 

Ostrovul Prut Rezervație naturală – zonă 

umedă 
62 

Locul fosilifer  Tirighina 

Barboși 

Rezervație naturală 

paleontologică 
1 

Locul fosilifer Rateș Rezervație naturală 

paleontologică 
1,50 

Pădurea Fundeanu Rezervație naturală 53,20 

Pădurea Tălășmani Rezervație naturală 20 

Locul fosilifer Berești Rezervație naturală 

paleontologică 
49 

Parcul Natural Lunca 

Joasă a Prutului Inferior 

Parc natural 
8.247 

Sursa: http://apmgl.anpm.ro/arii-naturale-protejate-de-interes-national 

 

 

Tabel 16. Situri Natura 2000 din județul Galați 

Denumire Zonă 
Suprafață în județul Galați 

(hectare) 
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Delta Dunării Tulcea, Constanța, Galați 4.540 

Dunele de nisip de la Hanul 

Conachi 
Galați 242 

Lunca Joasă a Prutului Galați 5.852 

Pădurea Balta-Munteni Galați 86 

Pădurea Breana-Roșcani Galați 157 

Pădurea Gârboavele Galați 219 

Lunca Siretului Inferior Vrancea, Galați, Brăila 12.289,5 

Pădurea Mogoș-Mâțele Galați 65 

Pădurea Pogănești Galați 181 

Pădurea Tălășmani Galați 53 

Pădurea Torcești Galați 130 

Lunca Chineja Galați 945 

Pădurea Buciumeni-

Homocea 
Galați, Vrancea 2.047,3 

Râul Bârlad între Zorleni și 

Gura Gârbovățului 
Galați, Vrancea 642,4 

Sursa: http://apmgl.anpm.ro/arii-naturale-protejate-de-interes-national 

 

 

Concluzie: 

 

          În județul Galați sunt declarate 17 arii naturale protejate de interes național din care 16 

rezervații naturale și un parc natural ( este vorba despre Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului 

Inferior).  

  Pe teritoriul județului Galați există situri Natura 2000, dintre care cele mai importante 

sunt: rezervația biosferei Delta Dunării, pădurea Gârboavele (ce conservă habitatele naturale 

de tip tufărișuri de foioase ponto – sarmatice și protejează o gamă variată de floră și faună 

rară) precum și pădurea Torcești (ce adăpostește o gamă arboricolă și ierboasă variată). Tot în 

categoria siturilor Natura 2000, sunt incluse dunele de la Hanul Conachi (dune fluviale, păduri 

de foioase), Lunca Siretului Inferior (arie specială de protecție avifaunistică), pădurea 

Buciumeni Homocea, pădurea Mogoș – Mâțele, pădurea Balta Munteni, pădurea Breana – 

Roșcani, pădurea Tălășmani, râul Bârlad (între Zorleni și Gura Gârbovățului).   

  Pentru ca aceste arii să fie valorificate, trebuie să fie întocmite planuri de management 

al fiecărei arii naturale protejate, care să prevadă și tipurile de activități care pot fi desfășurate 

în arii. Riscul ca activitățile antropice să afecteze ariile este foarte mare, motiv pentru care 

trebuie luate măsuri de precauție, dacă se dorește a exploata aceste zone prin turism, în sens 

pozitiv. De asemenea, sunt necesare a fi realizate periodic planuri de  monitorizare a speciilor 

identificate de floră și de faună, pentru protejarea patrimoniului natural de care dispune 

județul Galați. 
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h. Fauna 

   

  Fauna este compusă din toate speciile de animale care trăiesc în libertate, inclusiv cele 

care au fost reproduse artificial într-o anumită zonp, formând o populație de animale care se 

înmulțește de sine stătător. 

Fauna terestrǎ este bine reprezentatǎ de rozǎtoare de câmp, şopârle, şerpi şi iepuri, iar 

dintre pǎsǎri mai des întâlnite sunt potârnichea, prepeliţa şi ciocârlia. Pǎdurile seculare de la 

Adam, Buciumeni şi Viile adǎpostesc specii de interes cinegetic, ca mistreţul şi vulpea. 

 Fauna spontană este reprezentată atât prin animale sedentare, cât şi migratoare. 

Elementele faunistice care populează zona silvostepei sunt adaptate agrobiocenozelor şi 

putem aminti: popândăul, hârciogul, dihorul de stepă, iar dintre păsări: raţe, gâşte, grauri, 

ciori, dropii.  

Fauna care populează luncile şi bălţile se compune din: vulpi, vidre, iar dintre păsări 

pot fi menționate: raţele, gâștele, pescăruşii, sitarii, lişiţele. Modificările ce au avut loc în 

biotop au avut ca efect şi reducerea lor, ca număr şi arie de răspândire.
27

 

Nevertebratele acvatice și terestre intră în componenta biotică a tuturor ecosistemelor 

acvatice, terestre și de ecoton, ocupând verigile complexelor trofice, îndeplinind cele mai 

diferite funcții, în calitate de fitofage, prădătoare, detritofage, coprofage.
28

 

 Dintre grupele de nevertebrate fac parte moluștele din mediul acvatic și terestru, dintre 

care gasteropodele terestre sunt dependente de natura solului.  

Acestea sunt deosebit de bine reprezentate în zona județului. O altă grupă de 

nevertebrate sunt araneele (păianjenii) care trăiesc în această zonă. Insectele, considerat 

grupul de organisme de cel mai mare succes evolutiv, este de asemenea bine reprezentat și are 

o pondere importantă și în zona județului Galați. 

Vertebratele sunt bine reprezentate prin toate cele cinci grupe caracteristice. De 

asemenea, populațiile de păsări, preponderent acvatice și herpetofauna sunt foarte bine 

reprezentate în județ. 

Din cele 24 de specii de mamifere identificate din fauna teritoriului, 21 au nevoie de 

măsuri de ocrotire, dintre care 79,17% sunt protejate la nivelul judeţelor Galaţi si Vaslui prin 

Legea nr. 462/2001; 41,46% sunt incluse în „Cartea Roșie a Vertebratelor din România”, 

66,67% sunt listate în anexele Convenţiei de la Berna. 

Din cele 230 de specii de păsări, întâlnite, 46 fac obiectul „Cărţii Roșii a Vertebratelor 

din România”, înscriindu-se în prevederile legilor sau ale convenţiilor interne si 

internaţionale. Dintre acestea 65,65% sunt protejate la nivel judeţean prin Legea nr. 462/2001; 

20% se regăsesc în „Cartea Roșie a Vertebratelor din România”; 95,65% sunt incluse în 

anexele Convenţiei de la Berna. 

                                                           
27

 Raport anul privind starea mediului din județul Galați 2013; http://apmgl-old.anpm.ro/files/ARPM%20 

Galati/2014/Starea%20mediului%202013/CAP1PROFILDEJUDET2013.pdf 
28

 Memoriu tehnic pentru reabilitare drum în județul Galați 
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De asemenea, 38,46% din cele 13 specii de reptile, 57,14% din cele 14 specii de 

amfibieni și 11,43% din cele 35 de specii de ihtiofaună, identificate din faună, sunt incluse în 

„Cartea Roșie a Vertebratelor din România”.
29

 

În  apele Siretului și Prutului, predominant apar crapul, șalăul și, mai rar, somnul.  

În apele Bârladului, Gerului, Chinejei, întâlnim bibanul și cleanul.  

În Dunăre lângă Galați se găsesc pești mari, migratori ca nisetrul, cega, păstruga, 

morunul, dar și semimigratori, ca somnul, crapul, plătica, babușca, șalăul sau carasul. Este 

important de menționat ca o specie foarte apreciată și Scrumbia de Dunăre, ce se poate găsi  

preponderent primăvara.
30 

 

Concluzie: 

  O bună reprezentare a faunei terestre în județul Galați este pusă în valoare de diversele 

tipuri de animale precum: rozătoarele de câmp, șopârlele, șerpii și iepurii. În ceea ce privește 

cele mai întâlnite specii de păsări se pot menționa: potârnichea, prepelița și ciocârlia. Există 

de asemenea, mamifere de mare interes cinegetic precum mistrețul și vulpea (întâlnite în 

pădurile seculare de la Adam, Buciumeni și Viile). La nivelul județului Galați se regăsesc 

animale specifice silvostepei, din care putem aminti: popândăul, hârciogul, dihorul de stepă. 

Dintre păsări prezente în silvostepă pot fi evidențiate: rațele, gâștele, graurii, ciorile și 

dropiile. Fauna ce populează luncile și bălțile din județul Galați se compune preponderent din 

vulpi și vidre, în timp ce dintre păsări pot fi menționate: rața, gâsca, pescărușul sitarul și lișița. 

În ceea ce privește nevoia de protecție a speciilor, menționăm că din cele 24 de specii de 

mamifere identificate din fauna teritoriului, un număr de 21 au nevoie de măsuri de ocrotire. 

Din cele 230 de specii de păsări întâlnite, un număr de 46 fac obiectul „Cărții Roșii a 

Vertebratelor din România”. La nivelul județului Galați 38,46% din speciile de reptile, 

57,14% din specile de anfibieni și 11,43% din speciile de ihtiofaună sunt incluse în  „Cartea 

Roșie a Vertebratelor din România”.  

  Deoarece pe teritoriul județului Galați se regăsește zona de început a rezervației 

biosferei Delta Dunării, fauna prezentă în această arie intră sub incidența patrimoniului de 

interes național și internațional.   

 

i. 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. 

În județul Galați, o suprafaţă de aproximativ 6,17 ha din suprafaţa totală de 190,948 de 

ha (3,23 %) a siturilor înregistrate ca potenţial contaminate sunt puternic afectate de produse 

petroliere, deţinătorul/deţinătorii terenurilor având responsabilităţi legale în ceea ce priveşte 

remedierea/refacerea mediului.
31

  

 

                                                           
29

 Planul de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Covurlui 2012-2013 
30

 http://mmediu.ro/new/ 
31
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Concluzie: 

           Județul Galați prezintă, în partea de subsol, resurse bogate, prin intermediul cărora se 

pot dezvolta o serie de industrii. Cel mai important tip de industrie care utilizează resursele 

subsolului este industria grea. Resursele care au fost exploatate până în prezent sunt țițeiul și 

gazele naturale ( localitățile cele mai importante fiind Schela, Berheci și Brateș). Exploatarea 

neconformă a resurselor subsolului a indus un impact negativ, în urma extracțiilor deficitare 

rezultând zone contaminate. În acest sens, recomandările referitoare în special la extragerea 

țițeiului sunt legate de verificarea normelor în vigoare, referitoare la exploatarea eficientă și 

ecologică a resurselor.  
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3.3 Elemente de structură administrativ-teritorială 
 

a. Structura administrativă a județului Galați 

 

Structura administrativă a județului Galați este alcătuită din două municipii, două 

orașe, șaizeci și una de comune și o sută optzeci de sate. Din punctul de vedere al numărului 

de muncipii, județul Galați se încadrează în media înregistrată la nivelul din Regiunea Sud - 

Est (medie ce este de aproximativ 2 municipii pe județ). În schimb, are cel mai mic număr de 

orașe raportat la numărului de orașe din Regiuniea Sud-Est (medie ce este de aproximativ 4 

orașe pe județ). În ceea ce privește numărul comunelor, județul Galați se încadrează ca 

valoare în media de profil zonală (medie ce este de aproximativ 60 comune/ județ, pentru 

comunele din județele situate  Regiunea Sud – Est).  

 

Imaginea 8. Harta administrativă din județul Galați 

 

Sursa: www.ajps.ro 
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Sursa: Sistemul Informatic al Registrului Unităților Teritorial Administative 

 

Denumirea municipiilor, a orașelor și comunelor din județul Galați este prezentată în 

cadrul următorului tabel: 

Tabel 17. Denumirea localităților din județul Galați 

Municipii 11. Cerțești 28. Independența 45. Rediu 

1. Galați 12. Corni 29. Ivești 46. Scânteiești 

2. Tecuci 13. Corod 30. Jorăști 47. Schela 

         Orașe 14. Cosmești 31. Liești 48. Șendreni 

1. Berești 15. Costache Negri 32. Măstăcani 49. Slobozia Conachi 

2. Tîrgu Bujor 16. Cuca 33. Matca 50. Smârdan 

         Comune 17. Cudalbi 34. Movileni 51. Smulți 

1. Bălăbănești 18. Cuza Vodă 35. Munteni 52. Suceveni 

2. Bălășești 19. Drăgănești 36. Nămoloasa 53. Suhurlui 

3. Băleni 20. Drăgușeni 37. Negrilești 54. Țepu 

4. Băneasa 21. Fârțănești 38. Nicorești 55. Tudor Vladimirescu 

5. Barcea 22. Foltești 39. Oancea 56. Tulcești 

6. Berești-Meria 23. Frumușița 40. Pechea 57. Umbrărești 

7. Brăhășești 24. Fundeni 41. Piscu 58. Valea Mărului 

8. Braniștea 25. Ghidigeni 42. Poiana 59. Vânători 

9. Buciumeni 26. Gohor 43. Priponești 60. Vârlezi 

10. Cavadinești 27. Grivița 44. Rădești 61. Vlădești 

 

Concluzie: 

         Gradul de urbanizare la nivelul județului Galați este mai redus decât media statistică 

înregistrată pentru Regiunea Sud – Est. Cele mai scăzute cifre ( în raport cu media regională) 

se înregistrează la nivelul numărului de orașe și sate, în timp ce la nivelul numărului de 

municipii, acesta se încadrează în media regiunii Sud –Est.  

         Condițiile specifice gradului de urbanizare existentă generează deopotrivă avantaje cât și 

dezavantaje. Printre dezavantaje se pot menționa: aria mică de acoperire urbană ( cu 

consecințe directe în planul dezvoltării sociale și economice), capacitatea redusă de creare de 

poli urbani de dezvoltare pe termen scurt și mediu. 

         Deși există un număr mic de unități administrativ –teritoriale în Județul Galați (în raport 

cu media regională), acest aspect nu este considerat neapărat un dezavantaj. Printre avantajele 

unei structuri administrative mici dar robuste, pot fi menționate: operațiuni administrative mai 

fluide între structuri, precum și căi de comunicație simplificate între acestea. Tot ca avantaj 

poate fi menționată de asemenea și posibilitatea de dezvoltare mai eficientă a structurilor 

administrativ –teritoriale prin intermediul proiectelor (ce se axează pe promovarea aplicării 

calității și eficacității în administrația publică) . 

 Autoritățile deliberative pentru unitățile administrativ-teritoriale sunt consiliile locale și 

consiliul județean. Relația de colaboare între unitățile administrativ teritoriale este una 

funcțională, având la bază prevederile cadrului normativ existent și legislația în vigoare.  
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b. Aparatul administrativ (instituții) 

 

 Cadrul legal al funcționării administrației publice locale în România este dat de 

Constituția României și legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu 

modificările și complectările ulterioare. Autonomia locală în comune, orașe și municipii este 

asigurată de autoritățile administrației publice prin intermediul consiliilor locale, municipale, 

precum și a Consiliului Județului Galați și puse în practică prin Primari (ce au rol executiv la 

nivel de comune, orașe sau municipii) sau Președintele Consiliului Județului ( la nivel de 

județ). 

 La nivelul județului Galați există un Consiliu al județului, două consilii locale 

municipale, două consilii locale orășenești, și 61 de consilii locale comunale.  

Consiliul județului Galați este primul consiliu județean din România ce deține 

certificare pentru activități de administrație publică în scop general, economic și social 

administrativ, din anul 2001, având implementat standardul ISO 9001/2000.
32

 

Cadrul legal al atribuțiilor Consiliului Județului este fundamentat de legea 215/2001 

articolul 91 (1) cu modificările și completările ulterioare, având următoarele componente: 

 organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Consiliului Județului, 

ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților 

comerciale și regiilor autonome de interes județean. 

 atribuții privind dezvoltare economico – socială a județului 

 atribuții privind gestionarea patrimoniului județean 

 atribuții privind cooperarea instituțională  

La nivel național, conform legislației în vigoare există o rețea complexă de instituții ce 

au scopul de a presta servicii publice pentru satisfacerea interesului general al populației. Și la 

nivelul județului Galați, precum și la nivel național, instituțiile cu rol de prestare a serviciilor 

publice sunt: instituția Prefectului Județului Galați, instituțiile deconcentrate (de exemplu 

Direcția pentru Sănătate Publică Galați, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Galați 

etc.), precum și instituțiile subordonate autorităților publice locale. 

Pe teritoriul județului Galați, prin intermediul instituțiilor publice, sunt desfășurate acțiuni în 

diferite domenii, precum: 

- Acțiuni ce privesc serviciile publice generale desfășurate de către autoritățile publice 

- Acțiuni legate de apărarea națională 

- Acțiuni social culturale (învățământ, sănătate, cultură, religie, sport, asistență socială) 

- Acțiuni pentru dezvoltarea publică, a locuințelor și a serviciilor 

- Acțiuni economice 

- Acțiuni de cercetare științifică  

                                                           
32

 Strategia de Dezvoltare a Județului Galați 2010 - 2015 
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Concluzie: 

 Administrația publică locală își desfășoară activitatea conform prevederilor din 

Constituția României și Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Instituțiile cu rol de prestare a serviciilor publice sunt: instituția Prefectului Județului 

Galați, instituțiile deconcentrate (de exemplu Direcția pentru Sănătate Publică Galați, 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Galați etc.), precum și instituțiile subordonate 

autorităților publice locale.  

Consiliul județului Galați este primul consiliu județean din România care deține 

certificare pentru activități de administrare publică în scop general, economic și social 

administrativ (în conformitate cu standardul ISO 9001/2000). 

 O parte dintre instituțiile responsabile cu reglementare sau control asupra unor 

domenii din județele Regiunii Sud-Est au sediile direcțiilor cu atribuții regionale în județul 

Galați. Această formă de organizare oferă autorităților din județul Galați șansa accesului la 

informații mai rapid, astfel încât să beneficieze de facilități, pentru a crește eficiența de 

comunicare a aparatului administrativ-teritorial.  

           Județul Galați are instituții care să gestioneze fiecare domeniu de interes, precum 

sănătatea, cultura, educația, gestionarea fiscală, gestionarea resurselor naturale, protejarea 

ariilor naturale, gestionarea mediului economic și a sectoarelor specifice zonei, etc.   

 

 

c. Infrastructura de transport 
 

c1. Rețeaua de drumuri 

 

 

Județul Galați are codificate pe teritoriul său 9 drumuri naționale și 43 de drumuri 

județene, importante pentru desfășurarea transportului: DN25 (E581), DN24D și DN26, în 

conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 782/2014, privind aprobarea încadrării în categorii 

funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației 

publice. Drumurile naționale DN25 și DN26 parcurg laturile județul Galați, iar drumul 

național DN24D trece prin mijlocul județului și unește Municipiul Galați de Municipiul 

Bârlad. Principalele drumuri județene care au rolul de intrări/ieșiri ale drumurilor naționale și 

fac legături între localităţile județului Galați sunt DJ242, DJ242A, DJ242B, DJ251, DJ251A, 

DJ251G, DJ255. 

În județul Galați, rețeaua de drumuri județene are în prezent o lungime de 790 km, 

repartizată astfel: drumuri modernizate 78 km, drumuri cu îmbrăcăminți rutiere ușoare 535 

km, drumuri pietruite 99 km, drumuri de pământ 78 km. Drumurile de interes județean fac 

parte din proprietatea publică a județului și sunt în administrarea Consiliului Județului Galați. 

La nivelul județului Galați, lungimea totală a drumurilor comunale este de 453,107 

km, după cum este specificat și în HG nr. 782/2014. Rețeaua de drumuri naționale și județene 

asigură legătura satelor, orașelor și municipiilor din județ, cu județele limitrofe.  
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Anul 

Tabel 18. Drumuri Publice din județul Galați (km) Densitatea 

drumurilor 

publice (100 

kmp) 
Total Modernizate 

Cu îmbrăcăminți 

ușoare rutiere 

2010 1482 384 622 33,2 

2011 1524 385 631 34,1 

2012 1554 385 631 34,8 

2013 1558 385 631 - 
Sursa: http://www.galati.insse.ro/main.php?id=452 

Anul 

Tabel 19. Drumuri Naționale din județul Galați (km) 

       Total Modernizate 
Cu îmbrăcăminți 

ușoare rutiere 

2010          310      302         8 

2011          314      306         8 

2012          314      306         8 

2013          314      306         8 

Sursa: http://www.galati.insse.ro/main.php?id=452. 

Anul 

Tabel 20. Drumuri Județene și Comunale din județul Galați (km) 

Total Modernizate 
Cu îmbrăcăminți 

ușoare rutiere 

2010 1172      82     614 

2011 1210      79     623 

2012 1240      79     623 

2013 1244      79     623 
Sursa: http://www.galati.insse.ro/main.php?id=452 

Prin intermediul rețelei de drumuri europene, naționale, județene și comunale care 

tranzitează județul Galați, se facilitează accesul la portul din Galați (RO) și la Punctul vamal 

Galați (RO) – Giurgiulești (MD) și, de asemenea, se facilitează accesul la Punctul vamal 

Oancea (RO) - Cahul (MD). Rețeaua de drumuri joacă un rol esențial în economia județului 

Galați, atât pentru transportul comercial (operează marfă de import și export), cât și pentru 

transportul de persoane, la nivel județean, regional, național și internațional. În cadrul 

infrastructurii de transport rutier, a cărei modernizare reprezintă una dintre prioritățile 

județene, se urmărește dezvoltarea de proiecte ce vor conduce către fluidizarea traficului, 

eficientizarea logisticii, precum și obținerea unei economii de carburant pentru autovehicole. 

Tabel 21. Lungimea străzilor orășenești din județul Galați (km) 

Anul Total 
Municipiul 

Galați 

Municipiul 

Tecuci 
Oraș Berești 

Oraș Tîrgu 

Bujor 

2010 530 345 123 36 26 

2011 847 662 123 36 26 

2012 847 662 123 36 26 

2013 847 662 123 36 26 
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS104A 

Conform tabelului 21, lungimea străzilor orășenești din județul Galați a crescut în anul 

2011, cu 59,81%, față de anul 2010. Până în anul 2013, nu au mai existat lucrări pentru 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
52 

 
  

dezvoltarea străzilor orășenești. Conform datelor, au existat schimbări doar la nivelul 

municipiului Galați. În municipiul Tecuci și în orașele Berești și Tîrgu Bujor nu au existat 

schimbări în modificarea lungimii străzilor orășenești. 

 

Tabel 22. Lungimea străzilor orășenești modernizate din județul Galați (km) 

Anul Total 
Municipiul 

Galați 

Municipiul 

Tecuci 
Oraș Berești 

Oraș Tîrgu 

Bujor 

2010 386 292 63 15 16 

2011 551 416 63 16 16 

2012 512 416 63 17 16 

2013 512 416 63 17 16 
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS104B 

Conform tabelului 22, lungimea străzilor orășenești modernizate din județul Galați a 

înregistrat o creștere ( la nivelul anului 2011) după care se înregistrează o evoluție constantă. 

Evoluții constante ale lucrărilor de modernizare a străzilor au fost înregistrate și în Municipiul 

Tecuci, precum și în orașele Brești și Târgul Bujor.  

Raportul dintre lungimea străzilor orășenești și lungimea străzilor orășenești 

modernizate din județul Galați, se poate vedea în tabelul 23. 

 

 

Tabel 23. Raportul dintre lungimea străzilor orășenești și lungimea străzilor orășenești 

modernizate din județul Galați (km) 

Anul 
Municipiul 

Galați 

Municipiul 

Tecuci 
Oraș Berești 

Oraș Tîrgu 

Bujor 

2010 55,65% 51,22% 41,67% 61,54% 

2011 62,84% 51,22% 44,44% 61,54% 

2012 62,84% 51,22% 47,22% 61,54% 

2013 62,84% 51,22% 47,22% 61,54% 
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS105A 

 

Tabel 24. Lungimea străzilor orășenești din regiunea Sud-Est (km) 

Anul Lungimea Ponderea de creștere 

2010 3097 - 

2011 3641 17,57% 

2012 3722 2,22% 

2013 3752 0,81% 
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS105A 

 

Conform tabelului 24, lungimea străzilor orășenești din Regiunea Sud-Est, a crescut în 

fiecare an. În anul 2011 s-a înregistrat cea mai mare creștere, de 17,57%. În anii 2012 și 2013, 

creșterea lungimii străzilor orășenești la nivel de regiune, a fost mai mică de 3%.  
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Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?p 

Sursa: https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?p 

Tabel 25. Lungimea străzilor orășenești modernizate din regiunea Sud-Est (km) 

Anul Lungimea Ponderea de creștere 

2010 2196 - 

2011 2489 13,34% 

2012 2542 2,13% 

2013 2576 1,34% 
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS105B 

Conform tabelului 25, lungimea străzilor orășenești modernizate din Regiunea Sud-Est 

a înregistrat, de asemenea, o creștere mare în anul 2011, față de 2010, de 13,34%. În anii 2012 

și 2013, creșterea lungimii străzilor orășenești modernizate la nivel de regiune, a fost mai 

mică de 3%. Creşterea se poate datora şi absorbției fondurilor europene şi programelor 

naţionale. 

Raportul dintre lungimea străzilor orășenești și lungimea străzilor orășenești 

modernizate din Regiunea Sud-Est, se poate vedea în tabelul 26. 

 

Tabel 26. Raportul dintre lungimea străzilor orășenești și lungimea străzilor orășenești 

modernizate din regiunea Sud-Est (km) 

Anul Raportul 

2010 70,91% 

2011 68,36% 

2012 68,30% 

2013 68,66% 

 

Tabel 27. Densitatea drumurilor publice pe 100 kmp teritoriu (judeţul Galaţi) 

Anul Densitatea (km) 

2010 33,2 

2011 34,1 

2012 34,8 
Sursa: http://www.galati.insse.ro/main.php?id=452 

În județul Galați, 

densitatea drumurilor publice a 

crescut constant, până în anul 

2012 ( cu creșteri constante ale 

valorilor anuale raportate la anii 

2010 și 2011). 

În ceea ce privește 

situația accidentelor de 

circulație la nivelul județului 

Galați , evoluția înregistrată este 

cea prezentată în cadrul 

graficului 2 - cu o valoare 

minimă a accidentelor (537 

cazuri) în 2010 și una maximă 

(593 cazuri) în 2012.  
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Sursa: https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?p 

 

De asemenea, se observă o corelare directă între numărul persoanelor accidentate în 

circulația rutieră și numărul accidentelor de circulație în perioada de timp 2010 -2013.  

Pentru analiza cazurilor 

legate de accidente de circulație 

înregistrate la nivelul Regiunii Sud-

Est (conform datelor prezentate în 

cadrul graficului 3), se poate 

observa  o evoluție în scădere a 

numărului de accidente între anii 

2010 – 2013 ( o ușoară excepție 

făcând situația din anul 2012). De 

asemenea este important de 

menționat că numărul persoanelor 

accidentate în cadrul accidentelor de 

circulație rutieră ( în aceeași 

perioadă a anilor de referință) a înregistrat o evoluție corelată cu  numărul total al accidentelor 

produse. Datele prezentate în cadrul graficele 2 şi 3, arată că accidentele din județul Galați 

(atât grave cât şi uşoare) au urmat un trend ascendent în ultimii 4 ani, în timp ce trendul 

înregistrat la nivelul Regiunii Sud-Est este unul descendent. Raportul dintre numărul 

accidentelor rutiere din anul 2013 la nivelul județului și nivelul regiunii este de 17,50% ( față 

de un raport de 15,05% în anul 2010), iar raportul dintre numărul persoanelor accidentate la 

nivelul județului și nivelul regiunii este de 17,88% la nivelul anului 2013 (față de un raport de 

14,57% în anul 2010). 

Concluzie: 

         Județul Galați are o rețea de drumuri naționale foarte bine structurată. Există 

interconectare la nivelul județului cu drumuri județene ce acoperă deopotrivă partea estică, 

vestică și cea centrală a județului. Astfel sunt identificate cele trei culoare de traversare ale 

judeţului (menționate mai sus) care au regim de drumuri naţionale. Acestea sunt conectate cu 

o rețea de drumuri județene și comunale, care fac legătura între reședința de județ și toate 

localitățile județului. O astfel de structurare a rețelei de drumuri, permite existența unor 

modalități eficiente de transport între diferitele unități administrativ teritoriale. Drumurile 

județene și comunale sunt conectate la rețeua de drumuri naționale, făcând ca la nivelul 

județului să existe o rețea  de transport eficientă între unitățile administrativ-teritoriale.  

Analiza de profil indică necesitatea creșterii nivelului de reabilitare sau/și de modernizare a 

drumurilor din județul Galați, pentru a se putea crea o rețea de transport la standarde 

internaționale. În privința străzilor orășenești, datele statistice evidențiază o ușoară evoluție 

pozitivă a cifrelor referioare la lungimea străzilor modernizate sau în curs de modernizare. 

Ponderea lungimii străzilor orășenești modernizate din județ se apropie de media Regiunii 

Sud-Est. Accidentele de circulație reprezintă o problemă pentru județul Galați, deoarece 

trendul acestora unul ascendent, fiind corelat din păcate și cu numărul mare al victimelor 

înregistrate la nivelul județului. Analizând comparativ situația prezentată la nivel de județ cu 
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cea înregistrată la nivelul regiunii Sud –Est, se poate constata că dacă la nivelul județului 

Galați trendul numărului de accidente și al numărului de victime este unul crescător, la nivelul 

întregii regiuni Sud – Est trendul este descrescător pentru aceeași parametri de referință. 

De asemenea, ca o situație mai puțin favorabilă, se poate menționa de asemenea faptul că în 

județul Galați nu există conectivitate directă la nici o rețea TEN-T. 

 

c2. Rețeaua de căi ferate 

 

În acest subcapitol vor fi prezentate date legate de rețeaua de căi ferate, specifice 

teritoriului județului Galați, se va face o comparație cu situația căilor ferate la nivel național și 

se va identifica rolul jucat de rețeaua de căi ferate în dezvoltarea economiei județului.  

Exploatarea rețelei de cale ferată în vederea asigurării transportului se realizează 

deopotrivă în regim public cât și în regim privat. Gările municipiului Galați ( pentru călători, 

marfă și triere) se află situate pe magistrala 700. Gările municipiului Tecuci: Tecuci și Tecuci 

Nord, sunt situate pe margistrala de transport feroviar 600 și deservesc populația din 

municipiul Tecuci cât și din zonele echivalente. De asemenea, trebuie menționat faptul că 

gara Tecuci Nord reprezintă unul dintre cele mai importante noduri feroviare din țară.  

Aceste aspecte indică faptul că județul Galați prezintă un potențial mare al structurii de 

transport feroviar, comparativ cu situația prezentă la nivel național. 

Un alt aspect semnificativ de menționat este faptul că Barboși-Triaj este cel mai mare 

triaj din România ( este situat în satul Movileni și are 32 de linii de triere). De  asemenea este 

de evidențiat faptul că la combinatul siderurgic din Galați există un alt triaj special.
33

  

Gara de mărfuri nr.8 din municipiul Galați, cunoscută și sub numele de Gara Largă, 

situată în vecinătate cu frontiera Republicii Moldova, permite trecerea de la ecartamentul 

normal de 1435 mm la ecartamentul larg de 1524 mm, facilitând accesul feroviar spre spațiul 

ex-sovietic prin punctul de frontieră Giurgiulești. 

 

Tabel 28. Lungimea căilor ferate în județul Galați (km) 

Anul Total Linii 

electrificate 

(din total) 

Linii 

normale 

(din total) 

Linii 

normale 

(cu o 

cale) 

Linii 

normale 

(cu două 

căi) 

Linii 

înguste 

Densitatea 

liniilor pe 

100 kmp 

2010 304 102 278 201 77 0 68,1 

2011 303 102 277 200 77 0 67,8 

2012 303 102 278 201 77 0 67,8 

2013 303 102 278 201 77 0 - 
Sursa: https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=TRN143A 

Conform tabelului 28, în județul Galați nu au existat lucrări de extindere a rețelei de 

căi ferate în ultimii 4 ani. Densitatea liniilor pe 100 kmp a scăzut în anul 2011, față de 2010, 

și a continuat să înregistreze în timp un regim stagnant. 

                                                           
33

 http://www.certificareiso.ro/article/30542/Triaj-C-F-R/2 
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Tabel 29. Lungimea căilor ferate în regiunea Sud-Est (km) 

   Anul Total Electrificată 

(din total) 

Linii 

normale 

(din total) 

Linii 

normale cu 

(o cale) 

Linii 

normale 

(cu două 

căi) 

Linii 

înguste 

2010 1749 522 1723 1233 490 0 

2011 1745 522 1719 1229 490 0 

2012 1745 522 1720 1230 490 0 

2013 1745 522 1720 1230 490 0 
Sursa: https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=TRN143A 

Conform tabelului 29, nici la nivelul Regiunii Sud-Est nu au existat lucrări de 

extindere a rețelei de căi ferate în ultimii 4 ani. Județul Galați deține aproximativ 17,3% din 

lungimea  căilor ferate, înregistrată la nivelul Regiunii Sud-Est.   

Tabel 30. Lungimea căilor ferate la nivel național (km) 

    Anul Total Electrificată 

(din total) 

Linii 

normale 

(din total) 

Linii 

normale 

(cu o cale) 

Linii 

normale 

(cu două 

căi) 

Linii 

înguste 

2010 10785 4020 10645 7736 2909 5 

2011 10777 4020 10638 7729 2909 4 

2012 10777 4020 10639 7730 2909 4 

2013 10768 4029 10630 7721 2909 4 
Sursa: https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=TRN143A 

Conform tabelului 30, la nivel național s-au înregistrat micșorări ale lungimii căilor 

ferate. Regiunea Sud-Est deține aproximativ 16,21% din lungimea căilor ferate, înregistrată la 

nivel național, iar județul Galați înregistrează 2,82% din lungimea totală. 

În ceea ce privește tipul de ecartament al căii ferate la nivelul județului Galați, acesta 

este de tip normal, respectând standardele internaționale în vigoare.    

 Prin intermediul transportului feroviar se facilitează accesul la portul din Galați și la 

Punctul vamal Galați (RO) - Giurgiulești (MD). Utilizarea liniilor de cale ferată în activitățile 

de transport determină o plus valoare economică importantă pentru județul Galați, privind 

deopotrivă din perspectiva transportului de container, cât și pentru transportul de persoane la 

nivel național și internațional.  

Concluzie: 

          Rețeaua de căi ferate reprezintă un factor important pentru dezvoltarea județului Galați. 

Modul de poziționare și caracteristicile rețelei asigură conexiunea cu zona de transport naval 

și cu statele din zona spațiului ex -sovietic. Există recomandări de îmbunătățire a 

infrastructurii feroviare, pentru a fluidiza activităție de transport și a contribui la dezvoltarea 

comerțului zonal și regional. Prin intermediul unei infrastructuri de transport moderne, este 

posibilă creșterea mobilității populației în spațiul național, cât și internațional. Odată cu 

această creștere a mobilității este posibilă și o creștere a turismului în zonă. O primă direcție 

de acțiune în vederea exploatării eficiente a rețelei de căi ferate o reprezintă îmbunătățirea 

sistemului de management a timpului, în sensul exploatării orelor de sosire și plecare a 
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garniturilor de tren. O altă direcție de acțiune o reprezintă modernizarea infrastructurii 

feroviare de transport în vederea introducerii trenurilor de mare viteză. Prin dezvoltarea 

serviciilor de transport pe cale ferată, poate crește numărul persoanelor interesate să 

călătorească cu trenul.  

        Transportul de mărfuri pe calea ferată în județul Galați urmează trendul înregistrat la 

nivel național și anume de diminuare a volumului total de mărfuri transportat în vagoane, în 

favoarea transportului rutier al mărfurilor containerizate. Acest fenomen se înregistrează 

datorită costurilor scăzute de transport . Trebuie menționat aici și creșterea nivelului de 

degradare a infrastructurii tehnice de cale ferată,  ca urmare a investițiilor reduse din ultimii 

ani. Totodată, fragmentarea pieței de transport feroviar, precum și diminuarea activității 

SNTFM CFR Marfă SA au condus în mod direct la o scădere a activității în zona de transport 

a mărfurilor în județul Galați. 

Transportul de persoane pe calea ferată în județul Galați a înregistrat de asemenea un trend 

descendent, similar celui înregistrat în domeniul transportului de mărfuri. Prețurile relativ 

ridicate practicate de operatorii CFR, scăderea numărului de curse zilnice de transport pe 

calea ferată, degradarea calității transportului în vagoanele de călători, precum și apariția 

transportului cu microbuzele, pe rute de transport neacoperite de calea ferată, în condițiile 

unor prețuri de transport rezonabile, au condus la diminuarea progresivă a numărului de 

călători trasnportați pe calea ferată în ultimii ani. Și în această zonă, în lipsa unor investiții 

importante, transportul de persoane pe calea ferată va avea un trend de scădere și în viitor. 

  

 

c3. Transportul naval 
 

Întreaga structură portuară Galați are o suprafață totală de 864.131 mp, înregistrează 

un număr de două bazine portuare și 56 de dane de operare. Sunt oferite facilități pentru 

staționarea navelor pe timp de iarnă și o conexiune feroviară de 12.348 m, cu ecartament 

european. Există o conexiune cu sistemul rutier național și sunt oferite facilități de depozitare 

a mărfurilor și de parcare asigurată pentru camioane. Există trei terminale: cerealier, petrolier 

și de containere. 

Structura portuară Galaţi este singura care dispune şi de linii ferate cu ecartament larg, 

precum şi posibilităţi de transpunere/transbordare a vagoanelor, fapt ce îi conferă un avantaj 

pentru derularea activităţii de transport intermodal.
34

 

Structura portuară Galați este formată dintr- un număr de trei porturi și un terminal (Unicom 

Oil Terminal), care deserversc activitățile de transport : 

 

 port docuri Galați este amplasat pe malul stâng al Dunării, oferă acces atât la rețeaua 

de drumuri cât și la calea ferată. 

                                                           
34

 Accesibilitatea Județului Galați la nivel național, regional, frontalier, din punct de vedere spațial și economic, 

Consiliul Județului Galați 
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 portul Bazinul Nou Galați este amplasat lângă Zona Liberă Galați, oferă acces atât la 

rețeaua de drumuri cât și al calea ferată. 

 portul mineralier are 16 dane operative, oferă utilități (energie electgrică, apă, gaze 

naturale) și mijloace de transport (cale ferată, drum rutier, bandă transportuare)  

 terminalul Unicom Oil Terminal  

 

În afară de porturile și terminalele menționate anterior în municipiul Galați mai există 

amenajate un ponton de acostare a navelor de transport pasageri ce aparţine de Compania 

Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi, precum și un port de 

ambarcațiuni  (a cărui construcţie a fost realizată de către Consiliul Judeţului Galaţi cu fonduri 

de la Ministerul Dezvoltării Regionale). 

Transportul de persoane a înregistrat o scădere semnificativă în ultimii ani, în prezent 

cursele navale de transport pasageri operând ocazional (faţă de perioada anilor 90 când 

cursele de transport pasageri aveau un caracter regulat după un orar prestabilit). Zona de 

acostare a navelor private de agrement reprezintă o oportunitate pentru revigorarea 

transportului naval pentru perioada de timp următoare.   

Pe teritoriul României, lungimea căilor navigabile este: Dunărea - 1075 km, Brațele 

secundare ale Dunării – 524 km, Canalul Dunărea – Marea Neagră – 64 km. În Galați există 

patru porturi, dintre care unul este pentru persoane, iar celelalte trei, pentru mărfuri. De 

asemenea, pe Dunăre există și un port pentru ambarcațiuni ușoare. Traversarea Dunării se 

poate face cu bacul (pentru vehicule și pasageri), între Galați și comuna I.C Brătianu din 

județul Tulcea, punctul de trecere fiind de pe Faleza inferioară a Dunării. 

Traficul de nave pe Dunărea maritimă și Dunărea fluvială  

Datorită poziționării geografice, județul Galați are ieșire la Dunăre, acest avantaj fiind 

fructificat și prin intermediul transportului naval fluvial. 

Accesul direct la Dunărea maritimă asigură un potențial comercial pentru porturile 

maritime fluviale, în special Portul Galați. De menționat că navele comerciale maritime care 

intră din Marea Neagră și tranzitează portul Sulina spre porturile maritime fluviale românești 

și ucrainene (Tulcea, Galați, Brăila, Reni, Ismail, Vîlcov) opresc obligatoriu la danele cheiului 

din Sulina, pentru formalitățile de acces pe teritoriul național și pentru măsurătorile de tonaj în 

vederea achitării taxelor de canal. 

 

 

 

 

Trafic portuar privind portul Galați 
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Sursa: http://www.romanian-ports.ro/html/trafic_gl.html 

 

Sursa: http://www.romanian-ports.ro/html/trafic_gl.html 

 

Tabel 31. Date de trafic portuar privind portul Galați 

Anul 

Trafic Fluvial Trafic Maritim Total 

Mii tone 
Număr 

nave 

Mii 

tone 

Număr 

nave 

Mii 

tone 

Număr 

nave 

2010 4.588 2.429 1.764 454 6.351 2.883 

2011 3.540 1.945 1.595 469 5.134 2.414 

2012 2.672 1.338 1.317 387 3.898 1.725 

2013 2.217 1.420 1.308 380 3.525 1.800 

2014 2.557 1.318 1.248 349 3.804 1.667 
Sursa: http://www.romanian-ports.ro/html/trafic_gl.html 

Conform graficului 4, în 

anul 2010, numărul de nave 

înregistrate în traficul fluvial 

era de 2.429. Până în anul 2012 

s-a înregistrat o scădere 

constantă a numărului de nave, 

ajungând la un număr de 1.338 

(cu aproximativ 45% mai 

puțin). În anul 2014, mărfurile 

transportate au urmat un trend 

ascendent, înregistrând o 

creștere de 15,34% față de anul 

2013. 

  

Conform graficului 5, 

în anul 2010, numărul de nave 

înregistrate în traficul maritim 

era de 454. Până în anul 2014 

s-a înregistrat o scădere a 

numărului de nave, ajungând la 

349  (cu aproximativ 23,13% 

mai puțin, față de anul 2010). 

Mărfurile transportate pe cale 

maritimă au înregistrat o 

scădere continuă, începând cu 

anul 2010. De la 1.746 de tone 

în 2010, datele arată o scădere 

până la 1.248 tone în 2014, cu 

aproape 29,25% mai puțin. 
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Sursa: http://www.romanian-ports.ro/html/trafic_gl.html 

 

Conform graficului 6, per 

total în anul 2010, numărul de 

nave înregistrate în traficul naval 

era de 2.883. Până în anul 2014 s-

a înregistrat o scădere a numărului 

de nave, ajungând la 1.667  (cu 

aproximativ 42,18% mai puțin, 

față de anul 2010). Mărfurile 

transportate pe cale maritimă au 

înregistrat o scădere continuă, 

începând cu anul 2010. De la 

6.351 tone în 2010, până la 3.525 

tone în 2013, cu aproape 44,50% 

mai puțin, înregistrând ușoare 

creșteri în anul 2014. 

Concluzie: 

 

         Structura portuară Galați se desfășoară pe o suprafață totală de 864.131 mp, și 

înregistrează un număr de două bazine portuare și 56 de dane de operare. Structura oferă 

facilități pentru staționarea navelor pe timp de iarnă și o conexiune feroviară de 12.348 m, cu 

ecartament european. Structura portuară Galați este formată dintr- un număr de trei porturi și 

un terminal, care deserversc activitățile de transport ( Port Docuri Galați, Port Bazinul Nou 

Galați, Port Mineralier, Unicom OIL Terminal). 

Evoluția traficului fluvial a fost una descendentă în ultimii 4 ani analizați. 

Traficul fluvial a înregistrat o cotinuă scădere de la 4.588 mii tone ( în 2010) la 2.217 mii tone 

(în 2013). Aceeași evoluție de trend descrescător a avut-o si numărul de nave, care a scăzut de 

la 2.429 ( în 2010) la 1.420 ( în 2013). 

Deși se poate evidenția faptul că facilitățile oferite de porturile din  Galați sunt optime pentru 

o bună desfășurare a activității de transport naval, totuși nu se poate vorbi despre o evoluție 

pozitivă a transportului de mărfuri prin intermediul acestora.   

Acesta poate reprezenta și unul din motivele pentru care trebuie dezvoltată și conexiunea cu 

hinterlandul existent.  

Pe de altă parte, în Master Planul General de Transport al României se specifică construirea 

unui terminal multimodal la Galați, aceasta fiind o oportunitate de investiție care trebuie 

tratată cu interes. Conform Master Plan-ului de Transport, până în anul 2020, se urmărește 

constituirea unor terminale multimodale eficiente în porturile de pe Dunăre pentru a conecta 

căile navigabile interioare cu cele de transport rutier și feroviar.
35

  

 

 

                                                           
35

 Master Plan General de Transport al României 
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c4.  Transportul rutier 
 

 La nivelul județului Galați transportul în comun este asigurat de transportatori publici 

și privați care prestează servicii /curse regulate de transport. 

La nivelul județului Galați transportul public este coordonat și controlat de Consiliul 

Județului Galați.  

Transportul rutier public județean de persoane prin curse regulate are rute si programe 

de circulație prestabilite de Consiliul Județului Galați. De asemenea, consiliul județului oferă 

licențe și autorizații operatorilor de transport.
36

  

Transportul rutier public județean de persoane prin curse regulate sepeciale asigură 

transportul unor grupuri de persoane dinainte constituite la inițiativa proprie a uneia sau mai 

multor persoane. Acest serviciu facilitează transportul în cazul unor evenimente, manifestări 

speciale, călătorii destinate activităților de agrement, turism și altele asemenea.
37

  

Principalul operator de transport în municipiul Galați este S.C. Transurb S.A ce 

desfășoară ca principale activități transportul public local de călători cu autobuze, midibuze, 

troleibuze și tramvaie, precum și transportul special cu autobuze și tramvaie.  În municipiul 

Galați se găsesc 3 tipuri de transport în comun, troleibuze, autobuze și tramvaie, fiind printre 

puținele orașe ale țări care oferă aceste facilități.  

Potrivit datelor S.C. Transurb S.A., parcul auto este compus din 53 de tramvaie, 13 

troleibuze și 101 autobuze. Rețeaua de transport este compusă din 9 trasee de tramvaie 

(lungime totală de 109,6 km), 2 trasee de troleibuze (lungime totală de 34,4 km) și 17 trasee 

de autobuze (lungime totală de 271,2 km). 

 La nivelul municipiului există 406 de stații de autobuze și 196 de stații de tramvaie. 

Prin intermediul autobuzelor se desfășoară cea mai mare parte de transport a cetățenilor, prin 

urmare, se consideră a fi mijlocul de  transport în comun cel mai folosit la nivelul 

municipiului Galați.
38

 

În municipiul Galați există de asemenea autogări private, care deserversc mai multe 

rute de transport.  

Este important de menționat faptul că există autogări și la nivelul unor alte localități 

din județul Galați. De exemplu, în municipiul Tecuci funcționează o autogară privată. De 

asemenea există un număr mare de firme private care operează curse auto care tranzitează 

municipiul Tecuci. La nivelul municipiului există 7 trasee și 94 de stații.
39

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_transport_public_local_2007.php 
37

 http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&id=2270&idc=302 
38

 http://transurbgalati.ro/parc_auto.php 
39

 Traseele, cu stațiile aferente, aprobate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii prin licitație 

publică în municipiul Tecuci 
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Există un total de 61 de trasee cu stațiile aferente care asigură transportul în comun, la 

nivelul județului Galați.   

Se poate menționa de asemenea faptul că există legături de transport care fac 

conexiunea cu  județului Galați  cu județele vecine ( de aici existând posibilitatea de accesare 

a drumurilor de transport către 

alte orașe importante ale 

României), precum și către 

regiuni din Ucraina și Republica 

Moldova. Există de asemenea 

conexiuni rutiere ce facilitează 

transportul rutier către bazinul 

Dunării, respectiv accesul la 

Marea Neagră.  

Ca un avantaj specific 

județului Galați evidențiem 

faptul că în sprijinul 

transportului rutier pentru rute 

de specifice este posibilă și 

traversarea Dunării cu bacul, 

pentru pasageri, vehicule și 

mașini de mare tonaj. Traseul se 

desfășoare între localitatea Galați (județul Galați) și localitatea I.C. Brătianu (Județul Tulcea). 

Aceste servicii sunt oferite de NAVROM BAC S.R.L. Modernizarea acestei rute specifice va 

conduce în mod inevitabil către dezvoltarea economică a județului Galați în ansamblu dar și 

prin intermediul beneficiilor obținute de pe urma activităților de tranzit de către agenții 

economici specializați. 

 

La nivelul județului Galați, numărul de tramvaie a crescut, în anul 2012, cu 12,50% 

față de anul 2011, ajungând la un număr de 81 de tramvaie. Numărul autobuzelor și 

microbuzelor se află pe un trend descendent. Începând cu anul 2012, când s-a înregistrat o 

scădere de 5,56%, urmată de o scădere de 4,50% în anul 2013, ajungând la un număr de 276 

de autobuze și microbuze. Numărul troleibuzelor a rămas constant pe parcursul ultimilor 4 

ani, după cum se poate vedea și în graficul 7.   

 

La nivelul Regiunii Sud-Est, numărul de tramvaie se află pe un trend descendent. 

Începând cu 2012, când s-a înregistrat o scădere de 4,96%, urmată de o scădere de 2,61% în 

anul 2013, s-a ajuns la un număr de 112 tramvaie.  Numărul autobuzelor și microbuzelor se 

află, de asemenea, pe un trend descendent. Începând cu anul 2012, s-a înregistrat o scădere de 

6,62%, urmată de o scădere de 3,77% în anul 2013, ajungându-se la 869 de autobuze și 

microbuze. Numărul troleibuzelor a rămas constant pe parcursul ultimilor 4 ani.   

 

La nivel național, numărul de tramvaie se află pe un trend descendent. Începând cu 

anul 2012, când s-a înregistrat o scădere de 0,59%, urmată de o scădere de 3,41% în anul 
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Grafic 7. Numărul mijloacelor de 

transport în comun din județul Galați 
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2013, s-a ajuns la un număr de 1.304 tramvaie. Numărul autobuzelor și microbuzelor s-a aflat 

pe un trend descendent până în  anul 2012, când a fost înregistrată cea mai mare scădere, de  

7,10%. În anul 2013, sunt înregistrate un număr de 4.856 de autobuze și microbuze. Numărul 

troleibuzelor înregistrează un trend descendent începând cu anul 2011, ajungându-se la un 

număr de 490 de unități în anul 2013.  

 

Tabel 32. Numărul mijloacelor de transport în comun din județul Galați raportat la 

media națională 

Anul Tramvaie Autobuze/ Microbuze Troleibuze 

2010 5,10% 5,84% 2,12% 

2011 5,30% 5,92% 2,07% 

2012 6,00% 6,01% 2,15% 

2013 6,21% 5,68% 2,20% 

Sursa: https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=TRN103B 

În raport cu media națională, în județul Galați a crescut constant numărul de tramvaie 

în ultimii 4 ani. De asemenea numărul troleibuzelor este ușor în creștere, doar numărul de 

autobuze/ microbuze a început să scadă în anul 2013, după cum se poate observa și în tabelul 

32. 

 

 
 

 

La nivelul județului Galați, numărul autobuzelor și al microbuzelor înregistrează o 

evoluție constantă . Numărul autoturismelor este în continuă creștere, cu 2,27%, în anul 2011, 

5,23%, în anul 2012, și 5,92%, în anul 2013. De asemenea, și numărul autovehiculelor de 

marfă este în creștere, în anul 2013 fiind înregistrate cu 25,42% mai multe autovehicule de 

marfă față de anul 2010. Numărul de mopede și motociclete înmatriculate nu prezintă 
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Grafic 8 .Vehicule rutiere înmatriculate în circulație la 

sfârșitul anului în județul Galați 
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diferențe mari de la an la an, precum și vehiculele rutiere pentru scopuri speciale. Numărul de 

tractoare scade ușor în fiecare an, diferența în anul 2013 este cu mai puțin de 3,46% față de 

anul 2010, ceea ce nu este un procent semnificativ, deoarece și numărul de tractoare 

înregistrate este relativ mic (de ordinul sutelor). 

 

 
 

 

La nivelul Regiunii Sud-Est, numărul autobuzelor și al microbuzelor înregistrate este 

ușor în creștere, cu o diferență de 9,43% între anul 2013 și anul 2010.  

Numărul autoturismelor este în continuă creștere, cu 2,50%, în anul 2011, 5,57%, în 

anul 2012, și 6,03%, în anul 2013.  

Numărul autovehiculelor de marfă este în creștere, în anul 2013 sunt înregistrate cu 

21,26% mai multe autovehicule de marfă, față de anul 2010.  

Numărul de mopede și motociclete înmatriculate a crescut cu 23,98%, în anul 2013 

față de anul 2010, precum și vehiculele rutiere pentru scopuri speciale, cu 19,36%, în anul 

2013, față de anul 2010. O evoluție similară de trend s-a înregistrat și la nivelul județului 

Galați. 

Numărul de tractoare a înregistrat o scădere ușoară în fiecare an al perioadei analizate 

(2010 -2013).  În ansablu, sub raport procentual diferența dintre numărul de tractoare din anul 

2013 și 2010 este de 9,16%. 

La nivel național, numărul autobuzelor și al microbuzelor înregistrate este ușor în 

creștere, cu o diferență de 4,79%, între anul 2013 și anul 2010.  

Numărul autoturismelor este în continuă creștere, cu 0,34%, în anul 2011, 3,52%, în 

anul 2012, și 4,64%, în anul 2013.  

Numărul autovehiculelor de marfă este în creștere, în anul 2013 fiind înregistrate cu 

14,14% mai multe autovehicule de marfă, față de anul 2010.  

2
0

1
0

; 
5

0
0

7
 

2
0

1
0

; 
4

6
0

7
4

7
 

2
0

1
0

; 
6

9
4

0
 

2
0

1
0

; 
7

3
0

7
6

 

2
0

1
0

; 
2

5
6

2
 

2
0

1
0

; 
5

0
3

5
 

2
0

1
1

; 
5

1
4

0
 

2
0

1
1

; 
4

7
2

2
6

7
 

2
0

1
1

; 
7

4
7

6
 

2
0

1
1

; 
7

8
5

4
5

 

2
0

1
1

; 
2

7
0

4
 

2
0

1
1

; 
4

8
5

6
 

2
0

1
2

; 
5

3
4

1
 

2
0

1
2

; 
4

9
8

5
8

3
 

2
0

1
2

; 
7

9
8

4
 

2
0

1
2

; 
8

3
0

3
3

 

2
0

1
2

; 
2

9
2

0
 

2
0

1
2

; 
4

7
2

7
 

2
0

1
3

; 
5

4
7

9
 

2
0

1
3

; 
5

2
8

6
4

9
 

2
0

1
3

; 
8

6
0

4
 

2
0

1
3

; 
8

8
6

1
2

 

2
0

1
3

; 
3

0
5

8
 

2
0

1
3

; 
4

5
7

4
 

Autobuze și 

microbuze 

Autoturisme Mopede și 

motociclete  

Autovehicule de

marfă

Vehicule rutiere

pentru scopuri

speciale

Tractoare

A
n

u
l 

; 
N

u
m

ă
ru

l 
d

e 
v

eh
ic

u
le

 

Categoria de vehicule rutiere 

Grafic 9.Vehicule rutiere înmatriculate în circulație la 

sfârșitul anului în Regiunea Sud-Est 
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Numărul de mopede și motociclete înmatriculate a crescut cu 19,32%, în anul 2013, 

față de anul 2010, precum și vehiculele rutiere pentru scopuri speciale, cu 7,33%, în anul 

2013, față de anul 2010.  

Numărul de tractoare scade ușor în fiecare an, diferența dintre anul 2013 este cu mai 

puțin de 8,03%, față de anul 2010. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Din punctul de vedere al înregistrării vehiculelor rutiere la nivel național, persoanele 

juridice au cele mai multe înregistrări de autobuze și microbuze, automobile, mopede și 

motociclete, autovehicule de marfă, precum și vehicule rutiere pentru scopuri speciale. Ca o 

observație interesantă ( ce survine din analiza graficului 11) este că procentul tractoarelor 

înregistrate de către persoanele juridice în județul Galați este mai mare față de media 

procentuală similară înregistrată la nivel național.  
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Grafic 10. Ponderea vehiculelor rutiere înmatriculate în circulație 

la sfârșitul anului 2013 în județul Galați 
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Grafic 11. Ponderea vehiculelor rutiere înmatriculate în circulație la 

sfârșitul anului 2013 în România 
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Avantajele economice generate de mijloacele de transport sau de utilizarea mijloacelor 

de transport la nivelul județului Galați trebuie analizate din mai multe perspective.  

O primă perspectivă o reprezintă analizarea beneficiilor generate de tranzitarea 

județului de către mașinile de mare tonaj. Un astfel de tip de transport contribuie, în mod 

direct, la generarea de plus valoare economică locală și zonală, acționând ca o componentă de 

facilitare a desfășurării activităților, precum și de aprovizionare a unor sectoare economice 

importante precum industria grea, contrucții, industria prelucrătoare, industria alimentară, 

precum și alte tipuri de industrii conexe. Scurtarea timpului de transport între diferite puncte 

cu potențial economic ridicat ale județului Galați consituie o provocare, dar, analizând din 

perspectiva beneficiilor economice generate, reprezintă în fapt o prioritate.  

O a doua perspectivă o reprezintă transportul de tonaj mediu care alimentează în 

general micile afaceri din domeniul productiv, prelucrător, alimentar, construcții, dar și al 

sectorului gospodăresc. Alimentarea cu produse în timp scurt a sectorului IMM-urilor, dar și a 

cetățenilor reprezintă o provocare foarte importantă, deopotrivă pentru perioada actuală, cât și 

pentru perspectiva următorilor ani.  

O a treia perspectivă o reprezintă plus valoarea generată de utilajele de tip agricol 

(combine, tractoare, remorci, utilaje specifice domeniului agricol). Transportul produselor 

agricole a materialului săditor, precum și a produselor agricole care au fost procesate 

reprezintă o componentă foarte importantă pentru dezvoltarea agriculturii în județul Galați. 

În fine, o a patra componentă o reprezintă transportul cu autovehiculele de mic tonaj, 

care asigură mobilitatea forței de muncă în interiorul orașelor cât și intrajudețean și 

interjudețean. Ca recomandare, s-ar putea identifica întreținerea parcului auto și realizarea de 

controale tehnice periodice ale autovehicolelor. Nu trebuie uitată aici nici sublinierea 

importanței economice a autovehiculelor de mic tonaj pentru dezvoltarea sectorului 

turismului.   

 

Concluzie: 

         La nivelul județului Galați există o multitudine de tipuri de transport : terestru ( rutier și 

feroviar), precum și naval ( pe cursul Dunării) prin intermediul căruia se facilitează 

deopotrivă transportul mărfurilor, precum și cel al persoanelor. 

         Municipiul Galați este printre puținele unități administrative care facilitează pentru 

cetățeni trei tipuri de mijloace transport în comun (troleibuze, tramvaie și autobuze). Numărul 

tramvaielor din municipiul Galați este cel mai mare față de celelalte județe din Regiunea Sud-

Est.        

          Județul Galați este singurul județ din regiune unde sunt utilizate troleibuze pentru 

transportul în comun, chiar dacă acestea sunt în număr mic. Se recomandă dezvoltarea rețelei 

de troleibuze, deoarece acestea nu folosesc combustibil fosil și au un impact mai bun asupra 

mediului. Parcul de autovehicule cuprinde autovehicule relativ noi, însă pentru eficienta 

utilizare recomandându-se întreținerea acestora. Se recomandă de asemenea și creșterea 

numărului de autovehicule destinate transportului în comun la nivelul județului, pentru 

acoperirea unei zone cât mai mari a teritoriului și pentru a fluidiza traficul din zonă. 

        La nivelul județului Galați există o varietate de tipuri de vehicule de transport: vehiculele 

auto de tonaj mare, vehiculele auto de tonaj mediu, tractoarele și alte utilaje asimilate de tip 
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Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lan

g=ro&ind=GOS112C 

 

agricol și autoturismele și autovehiculele de tonaj mic. Recomandările pentru aceste tipuri de 

mijloace de transport sunt legate deopotrivă de înnoirea parcului auto, cât și de îmbunătățirea 

sau de construirea unor noi căi de acces rutier.   

 
 

c5. Capacitățile de transport 

 

         La nivelul județului Galați se înregistrează o multitudine de tipuri de capacități de 

transport, acestea înregistrând diferențe între mediul urban și cel rural. 

Conform Hotărârii CJ Galați nr. 73 din 26 iunie 2015 (valabilă până în anul 2019) 

privind aprobarea programului Județean de transport rutier public de persoane prin servicii 

regulate, sunt planificate 504 curse asigurate de 212 vehicule, având capacitatea minimă de 

transport de aproximativ 730 locuri. Pentru acestă facilitate sunt acordate licențe operatorilor 

de transport. 

În ceea ce privește mediul urban, o situație aparte o reprezintă cea existentă la nivelul 

municipiului Galați. Potrivit datelor furnizate de S.C. Transurb S.A., societatea poate asigura 

lunar transportul unui număr de călători, cu diverse mijloace de transport în comun, după cum 

urmează: cu autobuzele 3.876.000 locuri/lună, cu tramvaiele 4.812.360 locuri/lună, respectiv 

cu troleibuze  678.300 locuri/lună.  

Viteza de exploatare înregistrată la nivelul municipiului Galați este de 17,5 km/h, 

pentru autobuze, 14,5 km/h, pentru troleibuze, și 13,2 km/h, pentru tramvaie.
40

 În municipiul 

Tecuci, ținând cont de faptul că transportul este asigurat de către mai multe firme private 

(autobuze/microbuze), specificarea capacității de transport riscă să fie expusă cu inexactitate. 

   

La nivelul municipiului 

Galați, numărul pasagerilor 

transportați cu tramvaiele, a 

înregistrat un trend descendent în 

perioada 2010 - 2013. La 

sfârșitul anului 2013, s-a 

înregistrat o scădere de 29,92% 

față de anul 2010, 2.534.000 

fiind numărul total de pasageri 

transportați. De asemenea, 

numărul pasagerilor transportați 

cu autobuzele și microbuzele se 

află, de asemenea, pe un trend 

descendent. La sfârșitul anului 

2013, s-a înregistrat o scădere de 

16,75%, față de anul 2010, 

ajungând la un număr de 34.510.000 de pasageri transportați. Și numărul pasagerilor 

                                                           
40

 http://transurbgalati.ro/statistici.php, ultimul update 2010 
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Grafic 12. Numărul pasagerilor 

transportați în transportul public local 

din județul Galați 
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Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=

ro&ind=GOS115B 

 

transportați cu troleibuzele este în continuă scădere, în anul 2013, cu 48,97% mai puțini 

pasageri față de anul 2010. Această tendință poate fi datorată faptului că unele linii de tramvai 

au fost eliminate în unele cartiere sau se află în lucrări de reabilitare şi modernizare. 

 

 

La nivelul Regiunii Sud-

Est, numărul pasagerilor 

transportați cu tramvaiele, a 

înregistrat același trend descendent 

din anul 2010, până la sfârșitul 

anului 2012. Astfel, în anul 2013 

s-a înregistrat o diferență de 

58,70% mai puțini pasageri față de 

anul 2010. Numărul pasagerilor 

transportați cu autobuzele și 

microbuzele se află pe un trend 

descendent. La sfârșitul anului 

2013, s-a înregistrat o scădere de 

12,08% față de anul 2010. Și 

numărul pasagerilor transportați cu 

troleibuzele este în continuă 

scădere, în anul 2013, fiind 

înregistrat un procent alarmant de 

76,92% mai puțini pasageri față 

de anul 2010.  

 

La nivelul județului 

Galați, lungimea liniei de 

transport public a tramvaielor a 

înregistrat un trend descendent. 

Astfel la nivelul anului 2013 s-

a înregistrat o diminuare cu 

29,31% față de anul 2010. 

Linia de transport public a  

troleibuzelor nu a înregistrat 

modificări în ultimii patru ani. 

Aceasta a păstrat o lungime 

constantă de 25,4 km, după 

cum se poate observa în 

graficul 14. 
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Mijloacele de transport 

Grafic 13. Numărul pasagerilor 

transportați în transportul public local din 

Regiunea Sud-Est  
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Grafic 14. Lungimea liniei simple de 

transport public local din județul Galați 

(km) 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
69 

 
  

Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=

ro&ind=GOS115B 

 

 

 

 

 

La nivelul Regiunii 

Sud-Est, lungimea liniei de 

transport public a tramvaielor a 

scăzut în anul 2012. La 

sfârșitul anului 2013 s-a 

înregistrat o scădere de 

16,46% față de anul 2010.           

 Linia de transport 

public a troleibuzelor nu a 

înregistrat modificări în ultimii 

patru ani. Lungimea liniei de 

transport public a troleibuzelor 

la nivel regional este aceeași 

cu lungimea din județul Galați, 

după cum se poate observa și 

în graficul 15. 

 La nivel național, 

lungimea liniei de transport public a tramvaielor a scăzut treptat. La sfârșitul anului 2013 s-a 

înregistrat o diminuare de 5,82% față de anul 2010.       

Lungimea liniei de transport public a  troleibuzelor a scăzut cu 5,39% în anul 2013, 

față de anul 2010.  

 

Tabel 33. Media națională a numărului pasagerilor transportați în transportul public  în comun 

(mii pasageri) 

Anul Tramvaie Autobuze/Microbuze Troleibuze 

2010 22.972 18.975 11.294 

2011 18.786 18.234 10.573 

2012 16.876 17.784 9.761 

2013 20.555 17.813 10.455 

Sursa: https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS114B 

 

Tabel 34. Numărul pasagerilor transportați în transportul public  în comun din județul Galați 

raportat la media națională 

Anul Tramvaie Autobuze/ Microbuze Troleibuze 

2010 15,74% 218,46% 28,71% 

2011 17,47% 218,05% 21,61% 

2012 15,08% 196,41% 17,93% 

2013 12,32% 193,53% 15,82% 

Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS114B 
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Grafic 15. Lungimea liniei simple de 

transport public local din Regiunea Sud-Est  
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În cazul pasagerilor transportați cu transportul public în comun, județul Galați este 

mult sub media înregistrată la nivel național, precum și în cazul transportului de pasageri prin 

intermediul troleibuzelor. Transportul în comun cu autobuze/microbuze este peste media 

înregistrată la nivel național. 

 

 

Tabel 35. Media națională a lungimii liniei simple de transport public (km) 

         Anul Tramvaie Troleibuze 

         2010 44 24 

         2011 42 23 

         2012 44 25 

         2013 48 26 

Sursa: https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS115B 

 

 

Tabel 36. Lungimea liniei simple de transport public local din județul Galați raportat la media 

națională 

Anul Tramvaie Troleibuze 

2010 154,31% 105,83% 

2011 161,66% 110,43% 

2012 109,09% 101,60% 

2013 100% 97,69% 

Sursa: https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS115B 

 

În cazul liniei simple de transport public local, județul Galați s-a încadrat, în ultimii 4 

ani, peste media la nivel național, dar ca trend global de evoluție a continuat să scadă. De 

asemenea, și în cazul liniilor de troleibuze, a fost înregistrată o scădere care a poziționat 

județul Galați, în anul 2013, sub media înregistrată la nivel național. 

 

 În ceea ce privește mediul rural, evoluția capacităților de transport a pasagerilor a avut 

o dinamică diferențiată.În timp ce numărul de autobuze ce asigură legătura între mediul rural 

și cel urban a scăzut, se poate evidenția creșterea numărului de microbuze (ce funcționează în 

cea mai mare parte în regim privat) ce deservesc rutele de legătură între localități din mediul 

rural, sau între mediul urban și cel rural.  

 

Concluzie: 

     La nivelul județului, se poate aprecia că evoluția capacităților de transport a avut o 

dinamică de dezvoltare diferită între mediul urban și cel rural. 

     În mediul urban, numărul pasagerilor care utilizau transportul în comun s-a micșorat 

treptat (în cazul tuturor celor 3 mijloace de transport în comun principale) în ultimii patru ani, 

Scăderea numărului de pasageri a avut cauze multiple: creștere numărului autoturismelor 

proprii, scăderea de ansamblu a populației din mediul urban, reducerea numărului de navetiști 
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( ca urmare a reducerii locurilor de muncă) etc. 

    În ceea ce privește lungimea liniilor de tramvaie, acesta a înregistrat o evoluție descendentă 

atât la nivel de județ, cât și la nivel național.  

 Din punct de vedere al statisticilor de profil, județul Galați s-a situat peste media națională în 

ceea ce privește numărul persoanelor transportate, lungimea infrastructurii de transport și 

varietatea mijloacelor de transport oferite. 

 Pot fi evidențiate și alte tipuri de parametri( precum lungimea liniei de troleibuze), care însă 

din păcate au continuat să  înregistreze scăderi pe parcursul ultimilor patru ani. La nivelul 

județului, există necesitatea de a se fluidiza traficul și deopotrivă de a se reduce emisiile 

generate de autovehiculele care folosesc combustibil fosil.  

La  nivelul municipiului Galați, dezvoltarea sistemului de transport în comun, va implica în 

mod necesar modernizarea parcului de tramvaie și troleibuze, datorită faptului că au o linie 

fixă și folosesc energie electrică (funcționând în regim nepoluant). 

În mediul rural, dinamica înregistrată pentru capacitatea de transport a pasagerilor a fost una 

mai scăzută ca în mediul urban, înregistrându-se diferențe semnificative la nivelul comunelor 

din județ. 

 

c6. Nivelul ridicat de conectivitate între căile de transport ca oportunitate de investiție în 

județul Galați. 

 

 La nivelul județului Galați există infrastructură pentru toate tipurile de transport, mai 

puțin pentru transportul aerian. Liniile aeriene pot fi accesate în alte județe din regiune, dar se 

pot face investiții în construirea unui aeroport, cu scopul de a dezvolta turismul și comerțul în 

zonă.  

Există o foarte bună posibilitate de interconectare la nivelul județului Galați, utilizând 

posibilitățile de interconectare pe care le oferă condițiile geografice și economice ale județului 

Galați. Dintre aceste posicilități de interconectare, cele mai imporatante sunt :  

interconectarea cale ferată – port,precum și interconectarea transport rutier – port. 

Liniile de cale ferată sunt folosite pentru transportul mărfurilor către diverse regiuni 

ale țării, porturi, precum și către celelalte state vecine. Prin județ trec drumuri europene, motiv 

pentru care, dacă dezvoltarea infrastructurii rutiere este făcută în așa fel încât să ofere avantaje 

comercianților, aceștia vor folosi drumul prin județul Galați, pentru a își transporta marfa 

către zonele de interes din apropiere.  

Aceste pespective fac ca potențialul ridicat de conectivitate înregistrat la nivelul 

județului Galați, să reprezinte și un motiv pentru a atrage investițiile de capital extern în zonă. 

Scurtarea timpului de transport al mărfurilor aflate în tranzit, accesul direct la 

culoarele de transport european, legătura cu canalul maritim navigabil, precum și rețeaua 

rutieră și feroviară complexă, reprezintă cîteva din premisele de atractivitate investițională a 

județului Galați. 

Trebuie menționat și faptul că municipiul Galați este unul dintre polii de dezvoltare 

urbană reprezentativi la nivel național, drept pentru care politica de conectivitate are o 

dimensiune cu totul specială ( în cadrul contextului menționat), reprezentând și din această 

perspectivă o verigă importantă în atragerea de capital investițional. 
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d. Infrastructura tehnico - edilitară 

 

d1. Rețeaua de apă 

 

         La nivelul întregului județ Galați a fost înregistrată o evoluție diferențiată a dezvoltării 

rețelei de apă, cu diferențe semnificative între mediul urman și cel rural. 

În mediul urban din județul Galați, lungimea rețelei de distribuție a apei potabile la 

nivelul anului 2013 era de  702,1 km, în creștere semnificativă față de anul 2010 ( cînd se 

înregistrau 661,3 km de rețea). 

În mediul rural, rețeaua de distribuție a apei potabile a  înregistrat o creștere  constantă 

până la nivelul anul 2013 (și anume 2.136,2 km) față de anul 2010 (atunci când se evidenția o 

lungime de 1.211,7 km).  

Per total, la nivelul județului, s-a realizat o creștere constantă a rețelei de distribuție a 

apei potabile, pornind de la 1.873 km de rețea în 2010 și ajungându-se la 2.136,2 km de rețea 

în 2013. 

În ceea ce privește procentul de racordare la rețea este util de menționat că sistemul de 

alimentare cu apă a Municipiului Galați deservește aproximativ 99,7% din populația orașului. 

Municipiul Galați este alimentat cu apă atât din sursa de suprafață, cât și din cea de subteran. 

70% din consumul industrial este asigurat din rețeaua orașului, iar 30% din surse private.  

Sursa inițială de captare a apei brute este din Dunăre, prin intermediul unei stații de 

captare. Comuna Șendreni este tranzitată de două conducte magistrale care transportă apă 

captată din sursele subterane Vadu Roșca și Salcia, pentru alimentarea cu apă potabilă a 

Municipiului Galați. Acestea sunt amplasate pe Dn. Tecuci - Galați.
41

 

În continuare, va fi prezentată lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei 

potabile, compusă din rețelele formate la nivelul localităților din județul Galați.  Pe parcursul 

anilor 2011-2013, rețeaua de distribuție a apei a fost dezvoltată din punctul de vedere al ariei 

de acoperire atât la nivelul comunelor, cât și la nivelul orașelor și al municipiilor.  

Localitățile, în care datele arată că nu s-au efectuat lucrări în ultimii ani și au păstrat 

aceleași lungimi ale rețelei de acoperire cu apă potabilă sunt următoarele: 

 Oraș Tîrgu Bujor (27,1 km) 

 Bălăbănești (10 km) 

 Băleni (22,5 km) 

 Brăhășești (30 km) 

 Braniștea (30 km) 

 Foltești (33 km) 

 Frumușița (73 km) 

 Ghidigeni (34,6 km) 

 Independența (22,5 km) 

 Măstăcani (32 km) 

 Pechea (45 km) 

 Rădești (17,5 km) 

 Schela (30 km) 

                                                           
41

 http://www.apa-canal.ro/regionalizare/aglomerarea-galati, anul 2014 
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 Smârdan (22 km) 

 Vlădești (19 km) 

 

Localitățile în care au fost efectuate extinderi/micșorări ale rețelei de distribuție a apei 

potabile,  pe parcursul anilor 2011-2013, au următoarele procente de dezvoltare, fiind 

evidențiate în continuare, în funcție de ordinea cronologică a respectivelor lucrări de 

intervenție: 

 Municipiul Galați (5,93% în anul 2011) 

 Oraș Berești (45,83% în anul 2011) 

 Băneasa (16,67% în anul 2011) 

 Barcea (6,30% în anul 2011) 

 Cerțești (2,44% în anul 2011) 

 Cosmești (-1,44% în anul 2011) 

 Corni (-1,38% în anul 2011 )  

 Costache Negri (1,23% în anul 2011) 

 Ivești (12,24% în anul 2011) 

 Liești (133,33% în anul 2011) 

 Munteni (1,15% în anul 2011) 

 Nămoloasa (5,26% în anul 2011) 

 Oancea (28,57% în anul 2011) 

 Piscu (2,86% în anul 2011) 

 Poiana (3,03% în anul 2011) 

 Șendreni (85,33% în anul 2011) 

 Slobozia Conachi (184,62% în anul 2011) 

 Suceveni (112,50% în anul 2011) 

 Umbrărești (5,26% în anul 2011) 

 Valea Mărului (21,74% în anul 2011) 

 Buciumeni (58,39% în anul 2011 și -34,56% în anul 2012) 

 Cuca (12,50% în anul 2011 și 16,67% în anul 2012) 

 Fîrțănești (2,90% în anul 2011 și 4,23% în anul 2012) 

 Movileni (-8,57% în anul 2011 și 96,25% în anul 2012) 

 Nicorești (4,17% în anul 2011 și 28% in anul 2012) 

 Municipiul Tecuci (4,01% în anul 2012) 

 Bălășești (33,33% în anul 2012) 

 Berești-Meria (255,77% în anul 2012) 

 Cavadinești (58,33% în anul 2012) 

 Gohor (0,77% în anul 2012) 

 Grivița (60,91% în anul 2012) 

 Rediu (100% în anul 2012) 

 Scînteiești (-1,82% în anul 2012) 

 Suhurlui (325% în anul 2012) 
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 Țepu (4,17% în anul 2012) 

 Vînători (24,44% în anul 2012) 

 Fundeni (33,51% în anul 2012 și 16,12% în anul 2013) 

 Tulucești (62,80% în anul 2012 și -36,28% în anul 2013)  

 Corod (47,83% în anul 2013) 

 Cudalbi (1,77% în anul 2013) 

 Valea Mărului (13,21% în anul 2013) 

 

Procentele din situația statistică prezentată mai sus au fost calculate în baza formulei  

((Valoarea anului de referință – Valoarea la momentul prezent) / (Valoarea la momentul prezent)) * 

100  

Ca observație există o situație aparte înregistrată la nivelul comunei Tulucești unde la 

nivelul anului 2013 a fost identificată o evoluție negativă a dimensiunii rețelei de distribuție a 

apei potabile, fapt datorat diminuării lungimii rețelei  (ca urmare a unor probleme locale 

specifice comunității). 

În urma clasamentului, în anul 2011 s-au desfășurat extinderi/micșorări ale rețelei de 

apă potabilă în 24 localități, în 2012 s-au desfășurat extinderi/micșorări în 18 localități, iar în 

anul 2013 au existat extinderi/micșorări ale rețelei doar în 5 localități.  

 În următoarele localități nu a  fost identificat un sistem de apă curentă: 

 Cuza-Vodă 

 Drăgușeni 

 Drăgănești 

 Jorăști 

 Matca  

 Negrilești 

 Priponești 

 Smulți 

 Tudor Vladimirescu 

 Vârlezi 

Per total, în județul Galați, aproximativ 10 localități nu dețineau un sistem de apă 

curentă la finele anului 2013, dar majoritatea (55 de localități) ofereau aceste facilități 

cetățenilor. Cele 10 localități încă se alimentează cu apă din puțuri forate de adâncime.   

 

În județul Galați, capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile a început să aibă 

un trend ascendent, menționând că în anul 2010 se înregistrau 406.950 metri cubi/zi, în timp 

ce în 2013 se înregistrau 412.547 metri cubi/zi. În cazul Regiunii Sud - Est, capacitatea 

instalațiilor de producere a apei a avut o evoluție oscilantă pe parcursul ultimilor 4 ani ( de la 

2.100.118 metri cubi/zi în 2010, la 2.196.035 metri cubi/zi în 2011, la 2.183.078  metri cubi/zi 

în 2013). La nivel național, în anul 2013 s-a produs o scădere a capacității instalațiilor de apă 

potabilă, cu 0,56% mai puțin față de anul 2010 ( când erau înregistrate 10.554.659 metri 

cubi/zi). 

În județul Galați, cantitatea de apă potabilă distribuită pentru uzul casnic a înregistrat 

scăderi pe parcursul anilor. Diferența dintre cantitatea distribuită în anul 2010 și cea din anul 
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2013 indică o diminuare de 11,35%  ( de la 17.160 mii metri cubi în 2010 la 15.212 mii metri 

cubi în 2013). Distribuția de apă potabilă destinată consumatorilor care aveau montate 

apometre a înregistrat, de asemenea, scăderi, cu 14,54% mai puțin în anul 2013, față de anul 

2010( de la 22. 029 mii metri cubi în 2010 la 18.826 mii metri cubi în 2013).. Per total, 

cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din județul Galați, a scăzut, în anul 2013, 

cu 14,29%, față de anul 2010( de la 22.744 mii metri cubi în 2010 la 19.495 mii metri cubi în 

2013). 

În Regiunea Sud - Est, cantitatea de apă potabilă distribuită pentru uzul casnic a 

înregistrat o evoluție oscilantă pe parcursul anilor. Diferența dintre cantitatea distribuită în 

anul 2013 este mai mică cu 5,40% față de anul 2010( de la 82.800 mii metri cubi în 2010 la 

78.332 mii metri cubi în 2013). Distribuția destinată consumatorilor cu apometre a înregistrat, 

de asemenea, un trend oscilant( de la 99.501 mii metri cubi în 2010 la 95.573 mii metri cubi 

în 2013). Per total, cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din regiunea Sud - 

Est, a scăzut, în anul 2013, cu 8,20%, față de anul 2010( de la 110.860 mii metri cubi în 2010 

la 101.768 mii metri cubi în 2013).. 

În municipiu Galați, SC Apă Canal SA are în exploatare o reţea de tip inelar, cu o 

lungime totală de 532 km, constituind rețeaua de distribuție a apei potabile pentru populația 

municipiului. Prin reţeaua de distribuţie este asigurat necesarul de apă pentru consumul 

populaţiei de cca. 268.500 de locuitori şi aproximativ 4800 de agenţi economici/instituţii din 

municipiul Galaţi. 

 

Tabel 37. Situația alimentării cu apă potabilă a locuitorilor din județul Galați 

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 

Număr de locuitori racordaţi la 

reţeaua de alimentare cu apă 
343.268 334.862 334.862 311.427 313.028 

Număr total de locuitori 614.449 611.590 609.480 608.904 608.904 

Ponderea populaţiei cu acces la apă 

potabilă (%) 
55,86% 54,75% 54,94% 51,14% 51,41% 

Sursa: ANPM, Raport privind starea mediului 2011, Regiunea Sud - Est 

 

Tabel 38. Numărul de locuințe alimentate cu apă în județul Galați (recensământ anul 

2011) 

Localitatea Locuițe alimentate cu apă Numărul total al locuințelor 

Municipiul Galați 106.465 109.363 

Municipiul Tecuci 11.327 14.408 

Oraș Berești 581 1.335 

Oraș Tîrgu Bujor 1.224 2.534 

Bălăbănești 216 986 

Bălășești 103 1.275 

Băleni 135 1.150 
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Băneasa 55 866 

Barcea 437 1.998 

Berești-Meria 178 1.740 

Brăhășești 218 2.520 

Braniștea 516 1.511 

Buciumeni 120 969 

Cavadinești 19 1.643 

Cerțești 188 1.016 

Corni 26 979 

Corod 805 2.767 

Cosmești 479 2.304 

Costache Negri 300 931 

Cuca 57 1.094 

Cudalbi 403 2.733 

Cuza Vodă 100 933 

Drăgănești 404 1.769 

Drăgușeni 134 1.965 

Fârțănești 336 1.893 

Foltești 190 1.251 

Frumușița 396 1.678 

Fundeni 371 1.463 

Ghidigeni 511 1.870 

Gohor 193 1.554 

Grivița 375 1.440 

Independența 668 1.668 

Ivești 864 3.027 

Jorăști 21 771 

Liești 1.125 3.550 

Măstăcani 113 1.883 

Matca 893 3.221 

Movileni 131 1.035 

Munteni 621 2.200 

Nămoloasa 150 1.065 

Negrilești 62 856 

Nicorești 231 1.746 

Oancea 124 740 

Pechea 565 3.422 

Piscu 521 1.840 

Poiana 43 808 

Priponești 60 1.194 

Rădești 178 663 

Rediu 73 921 

Scânteiești 172 1.023 

Schela 591 1.215 

Șendreni 966 1.468 

Slobozia Conachi 191 1.448 

Smârdan 578 1.709 

Smulți 18 778 
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Suceveni 108 1.032 

Suhurlui 140 605 

Țepu 210 947 

Tudor Vladimirescu 794 2.012 

Tulcești 763 2.601 

Umbrărești 608 2.203 

Valea Mărului 382 1.449 

Vânători 1.205 2.191 

Vârlezi 10 1.003 

Vlădești 21 905 

 

În județul Galați, rezultatele recensământului general al populației, desfășurat în anul 

2011, arată că, în Municipiul Galați, numărul de locuințe deservite cu apă potabilă se apropie 

de valoarea totală a acestora. În Municipiul Tecuci, peste 3.000 de locuințe nu sunt racordate 

la sistemul de alimentare cu apă. În orașele Berești și Tîrgu Bujor, procentul locuințelor 

racordate la sistemul de alimentare cu apă este sub 50%. Din punctul de vedere al accesului la 

utilități, singura localitate din mediul urban deservită  în mod adecvat este Municipiul Galați.    

În mediul rural, locuințele alimentate cu apă reprezintă un procent foarte redus, dacă 

luăm în calcul utilitățile minime considerate a fi necesare, pentru a obține o calitate mai bună 

a vieții. Una dintre aceste tipologii de utilități este considerată accesul la apă potabilă.   

În cadrul localităților Bălășești, Băneasa, Brăhășești, Cavadinești, Corni, Cuca, 

Drăgușeni, Jorăști, Măstăcani, Negrilești, Poiana, Priponești, Rediu, Smulți, Vârlezi și 

Vlădești,  procentul locuințelor care beneficiază de alimentare cu apă este sub 10%.  

În localitățile Băleni, Berești, Meria, Buciumeni, Cudalbi, Cuza-Vodă, Gohor, 

Movileni, Nămoloasa, Nicorești, Slobozia Conachi și Suceveni,  procentul locuințelor care 

beneficiază de alimentare cu apă este între 10% și 15%.  

În localitățile Bălăbănești, Barcea, Cerțești, Corod, Cosmești, Drăgănești, Fîțărnești, 

Frumușița, Fundeni, Ghidigeni, Grivița, Ivești, Matca, Munteni, Oancea, Pechea, Piscu, 

Rădești, Scânteiești, Suhurlui, Țepu, Tudor Vladimirescu, Tulcești, Umbrărești și Valea 

Mărului, procentul locuințelor care beneficiază de alimentare cu apă este între 15% și 30%.  

Singurele comune care au un procent peste 30% sunt Braniștea, Costache Negri, 

Independența, Liești, Schela, Șendreni, Smârdan și Vânători. 

Trebuie menționat faptul că unele localități din județul Galați nu sunt racordate la 

sistemul de alimentare cu apă curentă, acestea beneficiind de utilități de alimentare cu apă din 

alte surse. 

Per total, în mediul urban din județul Galați există două orașe în care există alimentare 

cu apă pentru un procent situat sub 50% din totalul de locuințe înregistrate, precum și un 

municipiu cu o acoperire de doar aproximativ 79%, raportat la numărul total de locuințe din 

municipiu. 

Pe de altă parte, 16 localități înregistrează un procent de sub 10% din locuințe 

alimentate cu apă. 12 localități au procente de alimentare între 10% și 15% din totalul 

locuințelor. În același timp, 25 de localități au între 15% și 30% din locuințe alimentate cu 

apă, în timp ce  doar 8 localități au peste 30% din locuințe alimentate cu apă.   
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În ceea ce privește instituțiile județului, aproape toate beneficiază de racordare la 

rețeaua de apă potabilă.  

Avantajele economice oferite de rețeaua de apă a județului Galați se pot regăsi, în 

principal, în zona industrială și a unităților sanitare. Conectarea locuitorilor la rețeaua de apă 

va crește calitatea vieții și va diminua efortul acestora de a transporta apa în locuințe utilizând 

alte mijloace. În ceea ce privește o abordare din perspectiva marilor consumatori, putem 

menționa că Arcelor Mittal a jucat un rol foarte important în reducerea consumului de apă.  

Astfel, în perioada 2010-2012, administraţia Arcelor Mittal a redus consumul la 

jumătate, respectiv de la 24 mc la 12 mc pe tona de oţel, implicând și o reducere a pierderilor 

cu 50%. De specificat este și faptul că procentul de pierderi în rețea, din cauza uzurii, la 

nivelul județului Galați, a fost estimat în anul 2010, la aproximativ 52%. 

În prezent se realizează lucrări în comunele Cuza Vodă, Drăgăneşti, Drăguşeni, 

Smulţi, Jorăşti şi Priponeşti. Există un operator regional de apă la nivelul judeţului Galați care 

realizează investiţii în prezent, în mediul rural, în infrastructura de apă şi apă uzată. De 

asemenea, Asociaţia de Dezvoltarea Intercomunitară Serviciul Regional Apă Galaţi, 

beneficiază de finanţare din Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 pentru 

dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru 29 de unități administrative teritoriale 

( conform datelor puse la dispoziție de Asociaţia de Dezvoltarea Intercomunitară Serviciul 

Regional Apă Galaţi la data de 01.03.2015). 

 

Concluzie: 

 

          La nivelul județului Galați, extinderea rețelei de apă potabilă a avut o evoluție 

semnificativă, situându-se pe un trend crescător. Au fost înregistrate diferențe semnificative la 

nivelul extinderii rețelei de apă potabilă în mediul urban și rul.ra 

În mediul urban, cea mai dezvoltată rețea de apă potabilă se găsește în municipiul Galați. 

Lucrările de extindere a rețelei simple de distribuție a apei potabile în mediul urban, au 

evoluat în medie pe un trend crescător în ultimii patru ani. Același trend a fost înregistrat 

deopotrivă la nivel regional și național. 

Cu toate acestea, se consideră că este necesară extinderea rețelei de apă potabilă în mediul 

urban din județul Galați. Trebuie ținut cont, de asemenea, că în Municipiul Tecuci sunt 

alimentate un procent situat sub 79% din totalul de locuințe, iar în orașele Berești și Tîrgu 

Bujor, sub 50% din totalul locuințelor. În general, mediul urban din județul Galați asigura 

utilități de distribuire a apei potabile la doar 67% din numărul total de locuințe (conform 

datelor din anul 2011). 

          În mediul rural, la nivelul județului Galați, se înregistrează o extindere a rețelei de 

alimentare cu apă potabilă (așa cum se întâmplă și la nivel regional, respectiv național), însă 

ritmul de creștere ar trebui să fie mai accelerat, deoarece media locuințelor din mediul rural 

(care erau racordate la aceste utilități în anul 2011) era de  doar 19,1%. Un număr de 40 de 

localități au beneficiat de extinderi ale rețelei de alimentare cu apă pe parcursul anilor 2010-

2013, în timp ce 10 localități încă nu sunt racordate la rețea. 

          Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile din județul Galați este corelată cu 

necesarul de consum înregistrat la nivel local și regional (înregistrându-se doar creșteri ușoare 
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ale consumului în prezent, raportat la media anilor 2010 -2013). Pe de altă parte, cantitatea de 

apă potabilă distribuită scade continuu la nivelul județului (fenomenele care au dus la o 

scădere a consumului putând fi refacerea reţelelor/înlocuirea conductelor, pentru a nu se mai 

înregistra pierderi în reţeaua de alimentare cu apă, instalarea apometrelor care au determinat 

un consum raţional de apă etc.). În același timp, la nivel regional, precum și la nivel național, 

cantitatea de apă potabilă distribuită înregistrează oscilații. În urma procentului ridicat al 

pierderii de apă potabilă în rețea, se recomandă respectarea termenului de garanție a 

conductelor (estimat la 25 ani), pentru a elimina costurile suplimentare și a eficientiza 

procesul de distribuire. 

 Majoritatea instituțiilor și societăților comerciale din județul Galați sunt racordate la 

rețeaua de apă potabilă și utilizează această categorie de servicii. 

 

 

d2. Rețeaua de canalizare și epurare 

 

 

În județul Galați, 

lungimea totală simplă a 

conductelor de canalizare a 

început să crească sensibil. 

Astfel, în anul 2013 este 

înregistrată o valoare a 

creșterii de 1,38%, față de 

anul 2010. În cazul 

Regiunii Sud - Est, 

lungimea totală simplă a 

conductelor de canalizare a 

avut o evoluție constantă pe 

parcursul ultimilor 4 ani, 

după cum se poate observa 

și în graficul 16. La nivel 

național, în anul 2013 s-a 

produs o scădere a 

capacității instalațiilor de 

apă potabilă, cu 0,56% mai 

puțin, față de anul 2010. 
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În Municipiul Galați, sistemul de canalizare acoperă o suprafață de aproximativ 2.300 

de hectare din intravilan. Rețeaua deservește aproximativ 96,5% din populația municipiului, 

în timp ce aproape 6% din suprafață nu este acoperită de rețeaua de canalizare. Apele uzate 

menajere, cât și cele pluviale sunt colectate de rețea și preluate prin colectorul interceptor 

către Stația de Epurare a Municipiului Galați. De asemenea, trebuie menționat faptul că 

Municipiul Galați a beneficiat de finanțare prin programul ISPA, primind fonduri pentru 

reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, precum și de construire a unei 

stații de epurare.
42

 

 

                                                           
42

 http://www.apa-canal.ro/regionalizare/aglomerarea-galati 
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 Grafic 19. Lungimea totală simplă a conductelor de 

canalizare din localități 
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Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare, compusă din rețelele formate la 

nivelul localităților din județul Galați, poate fi văzută în graficele 18, respectiv 19.  Pe 

parcursul anilor 2011 - 2013, rețeaua conductelor de canalizare a fost insuficient dezvoltată 

din punctul de vedere al ariei de acoperire, atât la nivelul comunelor, cât și la nivelul orașelor 

și municipiilor.  

Localitățile în care au fost efectuate extinderi/micșorări ale rețelei de canalizare,  pe 

parcursul anilor 2011-2013, au următoarele creșteri/scăderi procentuale, acestea fiind 

prezentate în ordine cronologică: 

 Municipiul Galați (5,25% în anul 2011) 

 Cerțești (220% în anul 2011) 

 Cudalbi (-37,50% în anul 2011) 

 Liești (-44,44% în anul 2011) 

 Pechea (3,08% în anul 2011) 

 Ivești (-31,82% în anul 2011 și 33,33% în anul 2012) 

 Smîrdan (8,6 km construiți în anul 2011 și 9,30% în anul 2012) 

 Nicorești (-33,33% în anul 2012) 

 Băleni (335% în anul 2012) 

 Fîrțănești (8,6 km construiți în anul 2012) 

 Tulcești (7,4 km construiți în anul 2012)  

 Oraș Berești (-60% în anul 2012 și 150% în anul 2013) 

 Costache Negri (7,5 km construiți în anul 2012 și 18,67% în anul 2013) 

Procentele din situația statistică prezentată mai sus au fost calculate în baza formulei  

aferentă rețelei de canalizare 

((Valoarea anului de referință – Valoarea la momentul prezent) / (Valoarea la momentul 

prezent)) * 100  

În urma analizei de necesități, în anul 2011 s-au desfășurat extinderi/micșorări ale altor 

rețele de apă potabilă (în cadrul a 7 localități), în 2012 s-au desfășurat extinderi/micșorări în 8 

localități, iar în anul 2013 au existat extinderi/micșorări ale rețelei în doar 2 localități. 

Localitățile în care au început să se construiască rețele de canalizare sunt Smîrdan (8,6 km), 

Fîrțănești (8,6 km), Tulcești (8,6 km) și Costache Negri (7,5 km). Per total, în județul Galați, 

aproximativ 42 de localități nu dețineau un sistem de canalizare la finele anului 2013, doar 23 

de localități ofereau aceste facilități cetățenilor.   

În județul Galați, 

rezultatele recensământului 

general al populației, 

desfășurat în anul 2011, arată 

că în Municipiul Galați, 

numărul de locuințe deservite 

cu instalație de canalizare se 

apropie de valoarea totală a 

acestora. În Municipiul 

Tecuci, peste 3.800 de 

locuințe nu sunt racordate la 

96,7% 

73,4% 

39,5% 

39,8% 
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(municipii și orașe) -raport față de total 
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rețeaua de canalizare. În orașele Berești și Tîrgu Bujor, procentul locuințelor racordate la 

rețeaua de canalizare este undeva sub 40%. Din punctul de vedere al accesului la utilități, 

singura localitate deservită adecvat, din mediul urban, este Municipiul Galați. O suprafaţă de 

2300 ha din intravilanul Municipiului Galaţi este acoperită de sistemul de canalizare, 

deservind 96,5% din populaţia oraşului. Agenţii economici, inclusiv cei cu captări proprii, 

sunt conectați la sistemul public de canalizare. Aproape 6% din oraş nu este acoperit de 

reţeaua de canalizare. 

Per total, la nivelul județului Galați, în mediul urban există două orașe care au 

alimentare cu apă pentru sub 40% din locuințe și un municipiu cu o acoperire de  aproximativ 

73,4%. În 21 de localități, un procent de sub 10% din locuințe au instalație de canalizare, în 

timp ce alte 15 localități au procente situate între 10% și 15% din locuințe cu instalație de 

canalizare. Totodată, 20 de localități au între procente între 15% și 30% din locuințe care au 

instalație de canalizare, în timp ce doar 5 localități au peste 30% din locuințe care beneficiază 

de instalație de canalizare. Este de precizat faptul că, prin intermediul fondurilor ISPA, 

municipalitatea a obţinut finanţare pentru modernizarea sistemelor de apă potabilă, canalizare 

și construire a unei stații noi de epurare a apelor uzate în Municipiul Galați. În cadrul acestui 

proiect s-au realizat activități ce au implicat derularea următoarelor contracte de lucrări, 

pentru:  

 staţie de epurare ape uzate şi colector de canalizare;  

 lucrări de reabilitare reţele de apă potabilă şi canalizare;  

 reabilitarea staţiei de tratare apă potabilă, a staţiilor de pompare şi a instalaţiilor 

conexe.
43

  

Tabel 39. Situația racordării la rețeaua de canalizare a locuitorilor din județul Galați 

Primăria sau 

Agentul Economic 

Operator 

Lungime 

(km) 

Volum 

evacuat (mii 

mc) 

Număr localităţi Populaţie 

racordată/grad de 

racordare 

SC Apa Canal SA  527,5 19245 Galaţi 267.500 / 90% 

SC Apa Canal SA  81,1 1490 Tecuci 18.180 / 43% 

SC Apa Canal SA 13 58 Tg. Bujor 2.500 / 32% 

SC Apa Canal SA    3,5 43 Bereşti 938 / 19,7% 

Lieşti 2,5 48,382 1 573/5,1% 

Pechea 6,7 28,13 1 336/2,9% 

                                                           
43

 http://www.apa-canal.ro/investitii-dezvoltare/2014-03-25-08-44-48/programe-ispa 
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Iveşti 4,05 13,058 1 135/1,3% 

Corod 
12 - 1 

reţeaua nu e pusă 

în funcţiune 

Cudalbi 1,5 31,449 1 765/9,7% 

Tuluceşti 
4,1 - 1 

reţeaua nu e pusă 

în funcţiune 

Ghidigeni     1,5 41,943 1 268/4% 

Schela 2 9,931 1 206/3,5% 

Frumuşiţa    
4,5 - 1 

reţeaua nu e pusă 

în funcţiune 

Smârdan 
8,56 - 1 

reţeaua nu e pusă 

în funcţiune 

Independenţa  1,5 - 1 53/1,11% 

Griviţa  1,2 5,992 1 101/2,48% 

Folteşti  
1,5 - 1 

reţeaua nu e pusă 

în funcţiune 

Ţepu 
17,5 - 1 

reţeaua nu e pusă 

în funcţiune 

Costachi Negri  
5,5 - 1 

reţeaua nu e pusă 

în funcţiune 

Cuca 
4 - 1 

reţeaua nu e pusă 

în funcţiune 

Băleni 7 6,937 1 625/25% 

Corni 
7,21 - 1 

reţeaua nu e pusă 

în funcţiune 
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Cerţeşti 
2 - 1 

reţeaua nu e pusă 

în funcţiune 

Sursa: ANPM, Raport privind starea mediului 2011, Regiunea Sud-Est 

 

În privința agenților economici, a fost elaborată  și implementată metodologia de 

control a deversărilor indirecte și aplicarea penalităților pentru agenții economici cu potențial 

poluator. Astfel, Societatea Apă-Canal Galați monitorizează, din punctul de vedere al calității 

apei uzate deversate prin rețeaua de canalizare,  un număr de 101 de agenți economici la 

nivelul întregii arii de operare.
44

  

 SC APA CANAL SA Municipiul Tecuci - Municipiul Tecuci avea o populaţie de 

43.287 de locuitori, din care 26.822 racordaţi la reţeaua de distribuţie a apei potabile şi 18.180 

racordaţi la reţeaua de canalizare a municipiului (la nivelul anului 2011). Staţia de epurare a 

Municipiului Tecuci poseda treaptă mecanică (365 l/sec) şi biologică (190 l/sec), având o 

funcționare pentru apă şi treapta de tratare a nămolurilor. Staţia de epurare funcţiona la 

capacitate redusă, treapta biologică este subdimensionată şi, din cauza acestui fapt, treapta 

mecanică lucrează înecat. Valorile indicatorilor chimici ai apelor uzate evacuate în anul 2011 

s-au încadrat în limitele impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor. În anul 2011 a fost 

evacuat un volum de 5124,5 mii mc apă uzată, prin cele 14 guri de evacuare.  

SC APA CANAL SA oraşul Tg. Bujor - Oraşul Tg. Bujor avea o populaţie de 6720 de 

locuitori. 1390 de gospodării şi 78 de agenţi economici şi instituţii publice erau racordaţi la 

reţeaua de distribuţie a apei potabile şi 550 de gospodării şi 56 de agenţi economici şi instituţii 

publice erau racordaţi la reţeaua de canalizare ( la nivelul anului 2011). Staţia de epurare 

existentă în oraşul Tg. Bujor a fost reabilitată şi modernizată, fiind alcătuită din treapta 

mecanică, ce include: a.  bazin de omogenizare şi staţie de pompare ape uzate brute, instalaţia 

grătarelor şi blocul de epurare mecanică; b. Treapta biologică, ce cuprinde bloc de tancuri de 

epurare, sistem de aerare şi unitate de dezinfecţie; c. Treapta chimică, ce cuprinde unitatea de 

stocare şi dozare polielectrolit. În anul 2011 a fost evacuat un volum de 173,6 mii mc apă 

uzată, insuficient epurată în emisar (râul Chineja).  

SC APA CANAL oraşul Bereşti - Localitatea Bereşti avea o populaţie de 3389 de 

locuitori, din care 1280 racordaţi la reţeaua de distribuţie a apei potabile şi 938 racordaţi la 

reţeaua de canalizare (la nivelul anului 2011). Localitatea Bereşti deţinea o staţie de epurare 

cu o capacitate proiectată de 3,81 l/s, care este inclusă într-un program de etapizare, până în 

2017. Apele uzate menajere provenite de pe raza oraşului sunt colectate printr-o reţea de 

canalizare în lungime de 5 km şi, după epurarea primară, apele decantate sunt deversate în 

cursul de apă Chineja. În anul 2011 a fost evacuat un volum de 43 mii mc apă uzată, 

insuficient epurată în emisar. 

S.C. APA CANAL S.A. Galaţi - Municipiul Galaţi avea o populaţie de 298.500 de 

locuitori, dintre care 268.500 racordaţi la reţeaua de distribuţie a apei potabile şi 268.500 

racordaţi la reţeaua de canalizare a municipiului (la nivelul anului 2011). Evacuarea apelor 

uzate orăşeneşti ale municipiului Galaţi se face prin intermediul a opt colectoare, astfel: în 

râul Siret – Colectorul Micro 21 şi Cartier Barboşi, respectiv în fluviul Dunărea – 

                                                           
44

 http://www.apa-canal.ro/regionalizare/aglomerarea-galati/182-reteaua-de-canalizare 
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Colectoarele - Popas Dunărea, Libertatea, Valurile Dunării, 13 iunie, SP3 şi Uzina de apă. 

Începând cu luna august 2011, staţia de tratare Uzina de Apă I a fost oprită din cauza 

avariilor, sistându-se astfel şi evacuarea de ape uzate prin colectorul Uzina de Apă. În anul 

2011, municipiul Galaţi nu a avut staţie de epurare a apelor uzate, a fost evacuat un volum de 

30.839 mii mc apă uzată neepurată în râul Siret şi în fluviul Dunărea. 

Pe teritoriul Regiunii Sud Est, tendinţele privind calitatea apelor sunt de păstrare a 

stării actuale de calitate. 

  

 

Concluzie: 

 

            La nivelul județului Galați, lungimea rețelei de canalizare a avut o evoluție oscilantă 

pe parcursul anilor 2010 - 2013. Atât la nivelul Regiunii Sud-Est, cât și la nivel național, s-au 

produs extinderi semnificative ale lungimii rețelei de canalizare. De specificat este faptul că 

județul Galați nu se află pe același trend cu evoluția înregistrată la nivel regional și național. 

           În mediul urban, extinderi ale rețelei s-au efectuat doar în municipiul Galați. Pe 

parcursul ultimilor patru ani, în celelalte localități nu s-au efectuat extinderi ale rețelei de 

canalizare, ținând cont că în municipiul Tecuci, sub 80% din locuințe sunt racordate la rețea 

iar în cele două orașe procentul este sub 40%. 

           În mediul rural s-au realizat extinderi ale rețelei de canalizare doar în 13 localități, pe 

parcursul anilor 2010 - 2013. Trebuie menționat de asemenea faptul că 46 de localități sunt 

insuficient dezvoltate la acest capitol, după cum un total de 56 de localități din mediul rural au 

sub 30% din locuințe racordate la rețeaua de canalizare.  

           Lucrările de Extindere a rețelei contribuie în mod direct la creșterea calității vieții 

locuitorilor din localitățile deservite. Media locuințelor din mediul urban, racordate la rețeaua 

de canalizare, este de 62,4%, iar în mediul rural media este de 15,5%. Aceste date statistice 

reliefează necesitatea dezvoltării de noi proiecte privind extinderea rețelei de canalizare, în 

sensul rezolvării unor nevoi importante (așa cum rezultă și din studiul sociologic privind 

calitatea vieții, realizat în cadrul prezentei strategii pe un eșantion de 1.633 de persoane, 

selectate din toate comunele, orașele și municipiile județului). 

  La nivelul județului Galați, au fost accesate fonduri europene prin intermediul 

Programului Operațional Sectorial Mediu, pentru a se realiza investiții în rețeaua de canalizare 

și epurare. Trebuie precizat faptul că se acordă o atenție deosebită agenților economici care 

pot să polueze mediul, prin deversarea apelor uzate, această acțiune fiind asumată și de către 

Societatea Apă-Canal Galați.  

 

d3. Rețeaua electrică 

 

Principalele linii de transport al energiei electrice care traversează județul Galați sunt 

linii electrice aeriene, de 400kV,  pe traseele Gutinaț-Smârdan-Lacu Sărat și Isaccea-

Smârdan. Liniile de transport de 200kV se află pe traseul Gutinaș-Barboși-Lacu Sărat și 

Barboși-Filești și leagă principalele stații electrice din zonă: Smârdan, Bărboși și Filești.  
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Tabel 40. Lungimea liniilor de alimentare din  județul Galați 

Lungime linii 110 kV 

(circuit) 

Lungime linii de medie 

tensiune 

Lungime linii de joasă 

tensiune 

Linie 

Electrică 

Aeriană 

(km) 

Linie 

Electrică 

Subterană 

(km) 

Linie 

Electrică 

Aeriană (km) 

Linie 

Electrică 

Subterană 

(km) 

Linie 

Electrică 

Aeriană 

(km) 

Linie 

Electrică 

Subterană 

(km) 

567,101 8,866 2.246,166 1.103,822 6.948,731 1.405,551 

Sursa: http://www.mnd.electrica.ro/SDGL.aspx 

Pe aria teritorială a județului Galați, toate localitățile sunt conectate la sistemul de 

electricitate. Sunt necesare, totuși, extinderi cu rețele de joasă tensiune, pentru racordarea 

gospodăriilor neelectrificate, acestea aflându-se, în special, în Municipiul Galați și în zona 

rurală.  

Importanța dezvoltării zonelor urbane, din punctul de vedere al alimentării cu energie 

electrică, se fundamentează și pe argumentul că în aceste arii, pe lângă consumul casnic, se 

înregistrează o componentă foarte importantă a consumului în sectorul industrial.  

În zona rurală este necesară extinderea rețelei de iluminat public, deoarece în unele 

localități rețeaua stradală este acoperită parțial, în proporție de cel mult 50%. 

Pentru reducerea pierderilor de energie electrică și reducerea emisiilor poluante, se 

recomandă înlocuirea rețelelor și a echipamentelor care funcționează la tensiuni mai joase de 

20kV. 

 

Tabel 41. Numărul stațiilor de transformare din județul Galați 

Stații 
Posturi de transformare 

Stații 110 kV Stații medie tensiune 

27 22 1.773 

Sursa: http://www.mnd.electrica.ro/SDGL.aspx 

 

 Precum liniile de alimentare din județul Galați, stațiile de transformare trebuie 

modernizate, având în vedere faptul că marea parte a rețelei a fost construită înainte de anii 

1990, după care investițiile au început să scadă, generând probleme legate de starea de uzură a 

echipamentelor. 

 În privința distribuției energiei electrice, trebuie realizate lucrări, în vederea creșterii 

nivelul de siguranță a consumatorilor și asigurării condițiilor tehnice pentru reducerea 

pierderilor de energie.  

Trebuie valorificate sursele de energie regenerabile existente în județ, cu scopul 

producerii de energie electrică, prin promovarea proiectelor de realizare a instalațiilor care 

utilizează energia eoliană și solară.
45

 

În județul Galați sunt folosite mai multe tipuri de surse de producere a energiei, dintre 

acestea menționând centralele hidroelectrice, parcurile fotovoltaice, precum și parcurile 

eoliene. În Regiunea Sud - Est este cea mai mare concentrație de parcuri eoliene din România. 

                                                           
45

 Planul de Amenajare al Teritoriului Județean Galați 
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Sursa:http://www.transelectrica.ro/documents/10179/32316/7productie20.

pdf/cfa61bd2-0155-4be0-8d52-0e48d62d09f8 

Sursa:http://www.transelectrica.ro/documents/10179/32316/7productie19.

pdf/3fd49432-1dd5-46ea-bbd1-02964fe0b6c4 

În acest sens, Regiunea Sud -Est are un potențial mare de a genera curent electric din surse 

regenerabile și poate fi optim exploatat, datorită zonei în care este situat județul Galați.  

O perspectivă de ansamblu asupra situației centrelor eoliene din Galați și proximitatea 

județului Galați, este prezentată în imaginea 9. În timp ce în cadrul imaginii 11 avem 

reprezentarea centrelor electrice fotovoltaice existente din Galați și proximitatea județului.  

Imaginea 9. Harta rețelelor și a centrelor electrice eoliene 

 
 

 

Imaginea 10. Harta rețelelor și a centrelor electrice fotovoltaice 

 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
90 

 
  

Tabel 42. Numărul de locuințe care au instalație electrică din județul Galați  

(recensământ anul 2011) 

Localitatea Locuițe dotate cu instalație 

electrică 

Numărul total al locuințelor 

Municipiul Galați 107.515 109.363 

Municipiul Tecuci 13.613 14.408 

Oraș Berești 1.297 1.335 

Oraș Tîrgu Bujor 2.401 2.534 

Bălăbănești 952 986 

Bălășești 1.055 1.275 

Băleni 1.131 1.150 

Băneasa 835 866 

Barcea 1.895 1.998 

Berești-Meria 1.630 1.740 

Brăhășești 1.981 2.520 

Braniștea 1.421 1.511 

Buciumeni 856 969 

Cavadinești 1.615 1.643 

Cerțești 974 1.016 

Corni 931 979 

Corod 2.641 2.767 

Cosmești 2.254 2.304 

Costache Negri 886 931 

Cuca 1.070 1.094 

Cudalbi 2.569 2.733 

Cuza Vodă 810 933 

Drăgănești 1.535 1.769 

Drăgușeni 1.847 1.965 

Fârțănești 1.817 1.893 

Foltești 1.191 1.251 

Frumușița 1.504 1.678 

Fundeni 1.422 1.463 

Ghidigeni 1.492 1.870 

Gohor 1.425 1.554 

Grivița 1.314 1.440 

Independența 1.637 1.668 

Ivești 2.761 3.027 

Jorăști 625 771 

Liești 3.337 3.550 

Măstăcani 1.815 1.883 

Matca 3.006 3.221 

Movileni 980 1.035 

Munteni 1.928 2.200 

Nămoloasa 1.022 1.065 

Negrilești 745 856 

Nicorești 1.652 1.746 

Oancea 620 740 

Pechea 3.188 3.422 
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Sursa: http://www.recensamantromania.ro/wp-

content/uploads/2012/08/TS12.pdf 

 

Sursa: http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2012/08/TS12.pdf 

 

Piscu 1.750 1.840 

Poiana 548 808 

Priponești 1.094 1.194 

Rădești 490 663 

Rediu 883 921 

Scânteiești 996 1.023 

Schela 1.186 1.215 

Șendreni 1.393 1.468 

Slobozia Conachi 1.393 1.448 

Smârdan 1.646 1.709 

Smulți 746 778 

Suceveni 1.004 1.032 

Suhurlui 599 605 

Țepu 943 947 

Tudor Vladimirescu 1.956 2.012 

Tulcești 2.560 2.601 

Umbrărești 2.092 2.203 

Valea Mărului 1.411 1.449 

Vânători 2.141 2.191 

Vârlezi 829 1.003 

Vlădești 876 905 

 

 

În județul Galați, 

rezultatele recensământului 

general al populației, 

desfășurat în anul 2011, arată 

că, în municipiul Galați, 

numărul de locuințe care 

dispun de (sau sunt dotate cu) 

cu instalație electrică se 

apropie de valoarea maximă, 

precum și în municipiul 

Tecuci, unde aproximativ 750 

de locuințe nu sunt racordate 

la rețeaua electrică. În orașele 

Berești și Tîrgu Bujor, 

procentul locuințelor 

racordate la rețeaua  electrică 

este de peste 90%. Din 

punctul de vedere al accesului 

la utilități, singura utilitate 

deservită adecvat, din mediul 

urban, este rețeaua electrică. 

În mediul rural, 
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Grafic 21. Instalație electrică în locuințe 

(minicipii și orașe) -raport față de total (anul 

2011) 
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locuințele racordate la rețeaua electrică au un procent foarte mare, în comparație cu celelalte 

utilități care deservesc cetățenii.  

În cadrul localităților Brăhășești, Fundeni, Poiana și Rădești, procentul locuințelor 

branșate la rețea și care beneficiază de instalație electrică este sub 80%.  

În localitățile Bălășești, Buciumeni, Cuza-Vodă, Drăgănești, Frumușița, Jorăști, 

Munteni, Negrilești, Oancea și Vârlezi,   procentul locuințelor care beneficiază de instalație 

electrică este între 80% și 90%.  

În localitățile Barcea, Berești Meria, Braniștea, Cudalbi, Drăgușeni, Gohor, Grivița, 

Ivești, Liești, Matca, Movileni, Nicorești, Pechea, Priponești, Șendreni și Umbrărești, 

procentul locuințelor care beneficiază de instalație electrică este între 90% și 95%.  

Singurele comune care au un procent  de racordare la rețeaua electrică de peste 95%, 

sunt Bălăbănești, Băleni, Băneasa, Cavadinești, Cerțești, Corni, Corod, Cosmești, Costache 

Negri, Cuca, Fîrțănești, Foltești, Fundeni, Independența, Măstăcani, Nămoloasa, Piscu, Rediu, 

Scânteiești, Schela, Slobozia Conachi, Smârdan, Smulți, Suceveni, Suhurlui, Țepu, Tudor 

Vladimirescu, Tulcești, Valea Mărului, Vânători și Vlădești.  

Per total, la nivelul județului Galați, în cele două orașe și două municipii, alimentarea 

cu energie electrică a locuințelor este de peste 90%.  

Principalele avantaje economice, generate de utilizarea în paralel a surselor de energie 

clasice, cât și a celor de energie verde (centralelor hidoelectrice, parcurilor fotovoltaice, 

parcurilor eoliene) sunt legate de reducerea consturilor, în special pentru industriile 

energofage, cât și pentru consumatorii casnici, de consolidarea unei burse de comercializare a 

energiei, de reducerea emisiilor de dioxid de carbon și de gaze de seră (proprii centralelor de 

producere a energiei electrice în sistem tradițional), precum și de obținerea mai multor 

certificate verzi la nivelul județului Galați, dar și al Regiunii Sud-Vest.    

În privința agenților economici, majoritatea acestora folosesc rețeaua de energie 

electrică a județului Galați. Unii dintre acești agenți economici s-au orientat și spre utilizarea 

de panouri fotovoltaice (în special cei care au punctul de lucru poziționat într-o locație 

favorabilă captării energiei solare), folosind de obicei ambele surse de energie, însă în 

proporții diferite. 

În timp ce majoritatea agenților economici utilizează energia electrică provenită de la 

rețea sau de la panourile fotovoltaice, firmele din industria prelucrătoare puternic energofage, 

au nevoie de energie electrică provenită din mai multe surse. Prin caracterul său puternic 

industrial (industria siderurgică), municipiul Galați este cel mai important consumator de 

energie electrică al Sucursalei de Distribuție a Energiei Electrice Galați.  

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali şi casnici se face din 

Sistemul Energetic Național, prin intermediul stațiilor de sistem Smârdan (400/220 kV) şi 

Bărboși (220/110 kV). La barele de 110 kV ale acestor stații se racordează stațiile de 110 kV 

aferente municipiului. 
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Concluzie: 

 

 În județul Galați, aria acoperită de rețeaua de energie electrică este bună spre foarte 

bună. Însă va trebui să se realizeze extinderi asupra rețelei de joasă tensiune, pentru a permite 

locuințelor care nu sunt încă racordate să beneficiază de această facilitate. Municipiul Galați 

are oportunitatea de a dezvolta deopotrivă capacitatea de producție a energiei electrice, dar și 

a infrastructurii existente la nivelul municipiului. Rețelele și echipamentele învechite trebuie 

înlocuite, pentru a crește eficiența transportului și a producerii de energie electrică, precum și 

a înlocuirii rețelelor și a echipamentelor care funcționează la o tensiune mai joasă de 20kV. 

 Județul Galați beneficiază de un avantaj geografic competitiv, fiind o zonă deosebit de 

favorabilă pentru dezvoltarea de proiecte care vizează construcția de parcuri eoliene. 

Echipamentele de producere a energiei electrice pe cale eoliană au cea mai mare concentrare 

din țară în Regiunea Sud - Est.  

 Media locuințelor din mediul urban care beneficiază de instalație electrică este de 

aproximativ 99,27%, iar în mediul rural, pentru același indicator, media este de aproximativ 

92,8%..    

 

 

 d4. Rețeaua de gaze  

 

În mediul urban (din județul Galați), rețeaua de gaze poate fi întâlnită doar la nivelul 

municipiilor Galați și Tecuci. Orașele Berești și Tîrgu Bujor nu oferă aceste facilități 

locuitorilor. Rețeaua de gaze din municipiul Galați a fost extinsă pe parcursul ultimilor 4 ani, 

cu o creștere a lungimii rețelei, în anul 2013, de 19,89% față de anul 2010. În municipiul 

Tecuci s-au produs modificări ale rețelei de gaze pe parcursul ultimilor 4 ani și a rezultat o 

diminuare a lungimii de 0,82%, în anul 2013, față de anul 2010.   
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Grafic 22. Densitatea gazelor naturale distribuite în 

municipii, la nivelul județului Galați 
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Alimentarea cu gaze naturale a municipiului Galați se face din două conducte de 

transport de înaltă presiune, aparținând sistemului național de transport al gazelor naturale:  

Tigmandru – Şendreni şi Coroi – Şendreni, prin intermediul unei conducte de racord de înaltă 

presiune, amplasată în zona de nord-vest a oraşului. Există 242 de conducte de distribuţie 

aferente rețelei de gaze de presiune redusǎ,  amplasate pe aproape toate străzile din municipiu, 

fiind realizat un sistem de alimentare buclat. 

În comuna Buciumeni densitatea gazelor naturale s-a păstrat aproape constantă, la o 

valoare mică, de aproximativ 4.000 metri cubi, pe parcursul ultimilor patru ani, fapt datorat și 

lungimii mici a rețelei. Comuna Independența a înregistrat o creștere de aproximativ două ori 

mai mare, în anul 2013, față de anul 2010. Comuna Liești a înregistrat o creștere a densității 

gazelor, în 2013, cu 13,57%, față de anul 2010. În comuna Munteni, densitatea a crescut cu 

aproape de patru ori mai mult, în anul 2013, față de anul 2010. Comuna Schela are scădere 

constantă a densității gazelor naturale, cu o diferență finală de 22,21%, în anul 2013, față de 

anul 2010. Comunele Tulcești și Vînători prezintă, în anul 2013, creșteri masive ale densității 

gazelor naturale, față de anul 2010.  

În județul Galați există 65 de localități, din care două municipii, două orașe și 61 de 

comune, iar din acest total 56 dintre localități (54 de comune și două orașe) nu oferă 

locuitorilor acces la gazele naturale distribuite prin rețeaua teritorială.  
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Grafic 23. Densitatea gazelor 

naturale distribuite în comune la 

nivelul județului Galați 
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Aceste facilități sunt necesare pentru ca locuitorii să nu mai fie nevoiți să folosească 

alte surse complementare pentru activitățile de uz casnic.  

Realizarea rețelei va scădea utilizarea pe scală largă a buteliilor în cadrul consumului 

casnic și va conduce la scăderea încălzirii caselor prin intermediul sobei cu lemne. 

De asemenea, existența unei infrastructuri dezvoltate de distribuire a gazelor naturale 

poate atrage investiții. Rețeaua de gaze este necesară pentru dezvoltarea activităților 

economice, în special a celor industriale.    

Se poate observa trendul de scădere a consumului de gaze naturale la nivel urban și la 

o parte din localitățile din mediul rural, ceea ce însemnă implicit și orientarea către noile surse 

energetice, mai puțin costisitoare, deopotrivă din partea agenților economici, cât și a 

consumatorilor casnici. Există două tendințe diferite înregistrate la nivelul județului Galați.  

Există o tendință de creștere a consumului de gaze pentru consumatorii casnici din 

mediul rural (centrate pe înlocuirea tradiționalelor butelii cu sisteme de încălzit conectate la 

rețeaua de gaze).  

Această abordare nu implică o trecere semnificativă către încălzirea locuințelor prin 

conectarea centralelor termice la rețeaua de gaze, din analizele efectuate constându-se că se 

optează mai  degrabă pentru păstrarea zonei tradiționale de încălzire cu lemne. În antiteză cu 

situația prezentată în mediul rural, în mediul urban trendul este opus.  

Acest lucru explică și creșterea numărului de deconectări de la sistemul de la sistemul 

de termoficare, precum și de la cel de alimentare cu gaze, prin trecerea către utilizarea unor 

surse alternative de alimentare. 

La nivelul Regiunii Sud - Est, numărul localităților în care se distribuie gaze naturale a 

crescut în ultimii patru ani, atât în mediul urban, cât și în mediul rural. În mediul urban s-a 

realizat, la finele anului 2013, o creștere de 16,67% (cu 3 localități mai mult), față de anul 

2010. În mediul rural s-a realizat, la finele anului 2013 o creștere de 8,33% (cu 3 localități 

mai mult), față de numărul localităților din anul 2010. În Regiunea Sud - Est, numărul 

localităților noi racordate la rețeaua de gaze naturale în mediul rural și în cel urban, începând 

cu anul 2011, este același.
46

  

Alimentarea cu gaze naturale va duce la o reducere de costuri la factură pentru clientul 

final și în urma branșării instituțiilor sociale (scoli, grădinițe, spitale, clădiri ale primăriei 

etc.), calitatea serviciilor acestora vor crește. De asemenea, pot apărea activități economice 

care depind de această facilitate de bază.  

La nivelul județului Galați, numărul localităților în care se distribuie gaze naturale nu a 

crescut în ultimii patru ani, nici în mediul urban și nici în mediul rural. În mediul urban, au 

rămas constant racordate în ultimii patru ani, la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, doar 

două localități. În mediul rural, au rămas constant racordate în ultimii patru ani, la rețeaua de 

distribuție a gazelor naturale, un număr de opt localități. Județul Galați nu a participat, din 

păcate, în mod semnificativ la dezvoltarea realizată atât la nivel național, cât și regional, pe 

parcursul ultimilor patru ani.  

 

 

                                                           
46
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Concluzie: 

           Județul Galați înregistrează o situație relativ sensibilă în ceea ce privește situația 

conductelor de gaze din localitățile componente. În mediul urban, rețeaua de gaze este 

existentă doar în municipii, iar lungimea conductelor, realizată în anii 2010-2013, urmează un 

trend ascendent. În mediul rural, situația nu este semnificativ mai bună decât în mediul urban, 

putându-se menționa că doar 7 comune din județul Galați, beneficiază de o rețea de conducte 

de distribuție a gazelor. Lungimea rețelei de conducte de gaz, precum și gradul de extindere a 

rețelei de gaz sunt diferite de la o comună la alta. În ceea ce privește alimentarea cu gaze, 

putem menționa oscilații de la un an la altul ale valorilor densității gazelor distribuite în cele 

două municipii ale județului. Aceeși evoluție oscilantă a densității gazelor se înregistrează și 

în mediul rural, unde la nivelul a 5 comune se înregistrează o creștere constantă a necesarului, 

iar pentru celelalte 2  ( din totalul celor 7 comune alimentate cu gaze la nivelul județului 

Galați) o menținere, respectiv o scădere a necesarului. 

La nivelul județului, există un total de 65 de localități din care 56 dintre acestea nu 

beneficiază de rețea de gaze (două sunt în mediul urban și 54 în mediul rural). Este 

recomandată luare măsurilor de extindere a rețelei de gaze atât în mediul rural, cât și în cel 

urban. Este de specificat că, la nivel regional și național, trendul extinderii conductelor de 

gaze este unul ascendent, iar la nivel județean, în ultimii 4 ani, rezultatele au rămas aceleași. 

 

d5. Rețeaua de termoficare 

 

În județul Galați, o singură 

localitate deține rețea de 

termoficare, aceea fiind municipiul 

Galați. Energia termică distribuită la 

nivelul municipiului a scăzut 

constant pe parcursul ultimilor patru 

ani (De menționat faptul că 

pierderile în rețea au ajuns să 

reprezinte peste 40%, în anul 

2014). La finele anului 2011, s-a 

înregistrat o scădere cu 3,56% mai 

puține gigacalorii, față de anul 

2010. La finalul anului 2012, s-au 

înregistrat mai puțin cu 15,74% 

gigacalorii, față de anul 2011, iar în 

anul 2013 micșorarea consumului 

de giga calorii a fost de 23,56%, 

față de anul 2012.   

 

La nivelul Regiunii Sud - 

Est, după cum se poate observa și 

în graficul 25, numărul localităților 
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 Grafic 25. Numărul localităților din 

Regiunea Sud-Est în care se distribuie 

energie termică în raport cu județul 
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care dețineau o rețea de termoficare s-a păstrat constant până în anul 2013, când numărul total 

s-a micșorat cu două localități. În comparație cu județul Galați, în regiune, rețeaua de 

termoficare este mai dezvoltată, fapt dovedit prin raportul numărului total de localități care 

dețin o rețea cu numărul județelor, din Regiunea Sud - Est. Operatorul/furnizorul de energie 

termică în municipiul Galați este S.C. CALORGAL S.A. Galați, societate înființată în anul 

2015, care a preluat distribuția de agent termic și apă caldă în municipiul Galați de la 

societatea falimentară S. C APATERM S.A. 

În mediul rural, locuințele cu centrală termică au un procent foarte mic, dacă luăm în 

calcul faptul că este considerată a fi o utilitate fundamentală. În privința agenților economici, 

aceștia trebuie să recurgă la surse de încălzire proprie a sediului în care își desfășoară 

activitatea. Aceștia pot recurge la centrale pe lemne / gaze / electrice (sursele de energie 

electrică pot proveni din rețeaua județului, din panouri fotovoltaice sau centre eoliene). În 

cazul lipsei unei rețele de termoficare, pentru prepararea apei calde menajere se poate recurge 

și la boilere. 

Tabel 43. Numărul de locuințe care au termoficare sau centrală termică proprie din 

județul Galați (anul 2011) 

Municipii  Cerțești 12 Independența 280 Rediu 12 

Galați 98,060 Corni 45 Ivești 203 Scânteiești 6 

Tecuci 7.210 Corod 144 Jorăști 7 Schela 86 

Orașe  Cosmești 78 Liești 328 Șendreni 294 

Berești 
9 

Costache 

Negri 
43 

Măstăcani 
20 

Slobozia 

Conachi 
31 

Tîrgu 

Bujor 
72 

Cuca 
2 

Matca 
464 

Smârdan 
279 

Comune  Cudalbi 207 Movileni 29 Smulți 3 

Bălăbănești 7 Cuza Vodă 6 Munteni 79 Suceveni 2 

Bălășești 5 Drăgănești 57 Nămoloasa 10 Suhurlui 4 

Băleni 12 Drăgușeni 23 Negrilești 84 Țepu 28 

Băneasa 
2 

Fârțănești 
29 

Nicorești 
21 

Tudor 

Vladimirescu 
86 

Barcea 97 Foltești 22 Oancea 2 Tulcești 122 

Berești-

Meria 
9 

Frumușița 
226 

Pechea 
52 

Umbrărești 
64 

Brăhășești 30 Fundeni 120 Piscu 71 Valea Mărului 18 

Braniștea 56 Ghidigeni 104 Poiana 29 Vânători 573 

Buciumeni 0 Gohor 33 Priponești 22 Vârlezi 3 

Cavadinești 2 Grivița 23 Rădești 4 Vlădești 6 
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În județul Galați, 

rezultatele recensământului 

general al populației, 

desfășurat în anul 2011, arată 

că în municipiul Galați, 

procentul de locuințe 

deservite cu termoficare sau 

centrală termică proprie este, 

puțin sub 90%. În municipiul 

Tecuci, nu există un sistem de 

termoficare iar peste 7.000 de 

locuințe nu au nici măcar 

centrală termică proprie. În 

orașele Berești și Tîrgu Bujor, 

care de asemenea nu beneficiază de termoficare, procentul locuințelor care au centrală termică 

proprie este sub 3%.  

Alimentarea cu energie termică a consumatorilor urbani şi industriali din municipiul Galați, se 

realizează astfel: a. în sistem de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), prin 

sistemul de termoficare alimentat de Centrala Electrică de Termoficare (CET), care constituie 

sursa de producere a energiei electrice şi termice livrată centralizat; b. prin două centrale 

termice aparținând S.C. CALORGAL S.A. Galați (care alimentează circa 200 de apartamente: 

bloc Albatros, blocuri str. Cezar); c. prin centrale termice individuale, aparținând diverselor 

persoane juridice sau fizice şi care deservesc respectivii consumatori. Din datele 

recensământului din anul 2011 rezultă că există 110.067 locuințe în județul Galați racordate la 

rețeaua de termoficare și/sau centrală termică proprie. Această valoare reprezintă 49,3% din 

totalul locuințelor la nivelul județului. 

În cadrul localităților Bălăbănești, Bălășești, Băleni, Băneasa, Barcea, Berești Meria, 

Brăhășești, Braniștea, Buciumeni, Cavadinești, Cerțești, Corni, Cosmești, Costache Negri, 

Cuca, Cuza-Vodă, Drăgănești, Drăgușeni, Fîrțănești, Foltești, Gohor, Grivița, Jorăști, 

Măstăcani, Movileni, Munteni, Nămoloasa, Nicorești, Oancea, Pechea, Piscu, Poiana, 

Priponești, Rădești, Rediu, Scânteiești, Slobozia Conachi, Smulți, Suceveni, Suhurlui, Țepu, 

Tudor Vladimirescu, Tulcești, Umbrărești, Valea Mărului, Vârlezi și Vlădești,  procentul 

locuințelor care beneficiază de termoficare sau centrală termică este sub 5%.  

În localitățile Corod, Cudalbi, Fundeni, Ghidigeni, Ivești, Liești, Negrilești și Schela,   

procentul locuințelor care beneficiază de termoficare sau centrală este între 5% și 10%.  

În localitățile Frumușița, Independența, Matca, Șendreni și Smârdan, procentul 

locuințelor care beneficiază de termoficare sau centrală este între 10% și 20%.  

Singura comună care au un procent  de peste 20%, în privința locuințelor cu 

termoficare sau centrală, este comuna Vânători.  

Trebuie menționat faptul că unele locuințe ale localități pot beneficia de utilități de 

încălzire a locuinței și de preparare a apei calde menajere, provenite din alte surse.  
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Grafic 26. Centrală termică proprie în 
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total (anul 2011) 
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Per total, la nivelul județului Galați, în mediul urban, există două orașe în care 

locuințele cu termoficare sau cu centrală sunt sub 3% din locuințe și un municipiu în care 

această utilitatea acoperă  aproximativ 50%.  

47 de localități au sub 5% din locuințe care au centrală proprie, 8 localități au între 

5% și 10% din locuințe echipate cu centrală proprie, 5 localități au între 10% și 20% din 

locuințe cu centrală proprie. Doar 1 localitate are peste 20% din locuințe care beneficiază de 

termoficare sau de centrală termică proprie.  

În cadrul programului „Reabilitare şi modernizare puncte termice din municipiul 

Galați” au fost reabilitate şi modernizate 55 de puncte termice, prin lucrările executate 

urmărindu-se introducerea sistemelor de automatizare în punctele termice, demararea 

procesului de montare a contoarelor de energie termică şi de apă caldă menajeră, reducerea 

consumului de energie electrică, contorizarea energiei termice pe circuitele secundare, 

controlul debitelor şi al presiunilor pe circuitul de termoficare, redimensionarea şi înlocuirea 

tuturor conductelor din rețelele de încălzire, apă caldă menajeră, recirculație şi apă rece. 

 

Concluzie: 

 

 În județul Galați, singura localitate care beneficiază de energie termică distribuită prin 

rețelele publice, este municipiul Galați. La nivel regional, există județe care beneficiază de 

rețea de energie termică în mai multe localități, comparativ cu județul Galați. În municipiul 

Galați, consumul de energie termică a scăzut constant pe parcursul anilor 2010-2013.  

          La nivelul județului, în toate localitățile se găsesc locuințe care beneficiază de 

termoficare sau de centrală termică proprie, chiar dacă nu există rețea publică. În mediul 

urban, media locuințelor care au termoficare sau centrală era de 35,8%, spre deosebire de 

mediul rural, unde media se situa la un nivel de numai 4,1%, cu un impact semnificativ pentru 

nivelul calității vieții locuitorilor din mediul rural.  

           O nouă provocare pentru următoarea perioadă o reprezintă găsirea soluțiilor pentru o 

modalitate de încălzire a locuințelor și pentru prepararea apei calde menajere din localitățile 

județului, la care cetățenii să ofere un răspuns favorabil (din punctul de vedere al costurilor și 

al tehnologiei).  

 Se poate constata, din analizele întreprinse, că populaţia din mediul rural foloseşte 

sistemele clasice de încălzire (sobele cu lemne). O potențială soluție o poate constitui 

extinderea rețelei de gaze în localitățile județului Galați, care nu beneficiază de aceste utilități, 

sau soluții legate de implementarea centralelor pe lemne / electrice în locuințe.  

 Pentru încălzire și pentru prepararea apei calde, pot să mai fie folosite și alte surse de 

energie, precum panourile fotovoltaice sau energia provenită din centre eoliene. 
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Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=r

o&ind=GOS103A 

e. Spații verzi 

 

Problematica spațiilor 

verzi din județul Galați 

prezintă o importanță foarte 

mare deopotrivă la nivel 

urban cât și în mediul rural.  

Cea mai reprezentativă 

situație a problematicii 

spațiilor verzi pentru mediul 

urban se regăsește la nivelul 

municipiul Galați. Analizând 

date oficiale se poate observa 

că aici s-a produs o micșorare 

masivă a suprafeței totale a 

spațiilor verzi ( scădere ce 

poate fi observată începând cu 

anul 2011). Astfel, se poate 

observa din graficul 27 că 

suprafața spațiilor verzi s-a 

micșorat cu 51,12%, în anul 

2011, față de anul 2010. Totuși și în aceste condiții, municipiul Galați rămâne în continuare 

mediul urban din județ cu cea mai mare suprafață a spațiilor verzi. Acesta este urmat de 

municipiul Tecuci, cu o suprafață constantă în ultimii patru ani, de 74 hectare. Orașul Tîrgu 

Bujor are o suprafață a spațiilor verzi relativ mică, de 12 hectare, iar orașul Berești are cea 

mai mică suprafață, de doar 2 hectare, după cum se poate vedea în graficul 27. 

În mediul urban din județul Galați, au existat finanțări europene pentru amenajarea 

parcurilor și spațiilor verzi, exemple reprezentative fiind Grădina Publică și Parcul Rizer din 

municipiul Galați.  

Există totuși și limitări ale suprafețelor spațiilor verzi înregistrate la nivel urban și 

datorită legislației specifice în domeniu. Astfel, în urma Legii 135/2014 (ce completează 

Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul 

localităților), spațiile verzi care se află în proprietate privată, înscrise în categoria curți – 

construcții, nu vor putea fi inventariate sau declarate ca spații verzi.  

În această categorie sunt înscrise majoritatea spațiilor verzi dintre blocuri, părculețe 

amenajate, scuaruri și bucăți de parc. Această acțiune legislativă va crește riscul de diminuare 

a spațiilor verzi, mai ales în centrele urbane, unde existența acestora este foarte importantă 

pentru locuitori.  

În afara de avantajele evidente asupra habitatului uman, pot exista și avantaje economice 

evidente. Aici se poate evidenția utilitatea păstrării și valorizării eficiente a spațiilor verzi, pentru 

a evita costuri suplimentare cu proiectele de regenerare a  mediului (care ar soluționa probleme 

generate tocmai de lipsa spațiilor verzi). Restrângerea spaţiilor verzi accentuează puternic riscurile  

ecologice urbane, de asemenea, are un impact negativ asupra  calităţii vieţii şi stării de sănătate a 

locuitorilor.  
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Grafic 27. Suprafața spațiilor verzi 

din județul Galați 
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Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=r

o&ind=GOS103A 

După cum se poate 

observa și în graficul 28, 

suprafața totală a spațiilor 

verzi existente la nivelul 

județului Galați, a înregistrat o 

scădere de 46,54%, în anul 

2011, față de anul 2012, și a 

continuat să își păstreze o 

suprafață constantă în 

următorii ani.  

 

 

 

La nivelul Regiunii 

Sud - Est,  s-a produs o 

micșorare masivă a suprafeței 

totale a spațiilor verzi, în anul 

2011, la acest fenomen 

participând și județul Galați. 

Suprafața s-a micșorat cu 

16,40%, în anul 2011, față de 

anul 2010. Din anul 2012, 

suprafața spațiilor verzi din 

regiune începe să aibă creșteri 

ușoare și urmează un trend 

ascendent, până în anul 2013. În comparație cu județul Galați, în care suprafața a rămas 

constantă în ultimii 3 ani, la nivel regional s-au realizat extinderi.  

La nivel național, suprafața spațiilor verzi în municipii și orașe este în creștere 

constantă. În anul 2011 s-a realizat o mărire a suprafeței totale de 2,03%, față de anul 2010, în 

anul 2012 suprafața spațiilor verzi a avut o creștere de 2,05%, față de anul 2011, iar în anul 

2013, suprafața a crescut cu 3,52%, față de cea existentă în anul 2012. În România se acordă o 

mare importanță a existenței spațiilor verzi în zonele urbane. 

Cele mai importante parcuri și grădini din municipiul Galați sunt: 

- Orășelul Copiilor 

- Parcul C.F.R. 

- Parcul Rizer 

- Parcul Libertății 

- Parcul Cloșca 

- Grădina Publică 

- Grădina Botanică 

De asemenea, locuitorii din municipiul Galați au acces la parcuri de mărime mică, 

amenajate în apropierea locuințelor. 
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În cadrul gaficului 30 este prezentată suprafața spațiilor verzi raportată la numărul de 

locuitori, la nivelul celor două municipii și două orașe din județul Galați. Cea mai 

defavorabilă situație în ceea ce privește suprafața spațiilor verzi se înregistrază la nivelul 

orașului Berești, în timp ce orașul Târgul Bujor și cele două municipii ale județului Galați 

prezintă același nivel de alocare a suprafeței verzi/locuitor. 

 

Concluzie: 

     Spațiile verzi sunt esențiale în general pentru mediul urban, acestea oferind locații în 

care cetățenii pot să desfășoare activități sociale și să se destindă. Spațiile verzi au un impact 

mare în zonele locuite în care există un nivel de poluare mare, la care se adaugă problemele 

generate de noxele generate de o densitate ridicată a clădirilor construite.   

 La nivelul mediului urban  din județul Galați, situația spațiilor verzi ( ca mărire de 

suprafață sau proiecte de investiții specifice) nu s-a îmbunătățit pe parcursul anilor 2010-

2013. Pentru a păstra în bune condiții starea spațiilor verzi, una dintre soluțiile posibile ar fi  

contractarea unor firme specializate, pentru a realiza lucrărilor de mentenanța. Există 

posibilitatea de a dezvolta un sistem de monitoriare a stării spațiilor verzi, care să aibă rolul de 

a eficientiza lucrările de menținere și de intervenție pe baza unui plan bine determinat. O 

posibilă soluție de protejare și extindere a suprafețelor spațiilor verzi în mediul urban, poate 

veni și prin stimularea asociațiilor de proprietari de a îngriji mai eficient spațiile verzi aferente 

clădirilor. 

          Municipiul Galați a diminuat suprafața spațiilor verzi, în anul 2011, cu aproximativ 

51,12%. Această acțiune s-a observat și în indicatorii calculați la nivelul regiunii, cu o 

diminuare de 16,43%. La nivel național, se observă o creștere constantă și accentuată a 

suprafeței acoperite de spațiile verzi, trend care, din păcate, nu este urmărit nici de județul 

Galați, dar nici de Regiunea Sud - Est. Potențiale soluții ar consta în acordarea unei atenții 

mai mari asupra importanței spațiilor verzi deja existente în cadrul localităților, cât și 

extinderea acestora, în raport cu nevoile identificate de mediu și de cetățeni.  

           

0,14 
0,15 

0,05 

0,15 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

Mun. Galați Mun Tecuci Oraș Berești Oraș Târgu Bujor 

S
p

a
ți

i 
v

er
zi

 r
a

p
o

rt
a

te
 l

a
 l

o
cu

it
o

ri
 

Localități 

Grafic 30. Suprafața spațiilor verzi raportată 

la numărul de locuitori (anul 2013) 
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f. Facilități pentru asigurarea calității vieții cetățenilor 

 

Atât la nivel urban, cât și la nivel rural, există localități în care sunt oferite toate 

facilitățile necesare, facilități care reprezintă componente funtamentale a calității vieții.  

Conform Institutului de Cercetare a Calității Vieții, componentele specifice în care se 

încadrează sunt serviciile publice, serviciile sociale, locuirea și sănătatea, precum și 

bunăstarea subiectivă. 

Raportat la acești indicatori se poate evidenția faptul că la nivelul județului Galați 

există servicii publice cu un bun nivel de reprezentativitate, ce deservesc în mod eficient 

intereselor cetățenilor. 

De asemenea pot fi întalnite la nivelul județului o gamă de servicii sociale prestate în 

sprijinul cetățenilor deopotrivă din mediul urban, cât și din mediul rural. 

Strucura serviciilor publice precum și a serviciilor sociale este prezentată detaliat în 

cadrul capitolelor următoare ale strategiei de dezvoltare. 

Gradul de locuire este unul mediu, situat în limitele situației statistice întâlnite pentru 

acest parametru la nivelul regiunii Sud- Est. 

În ceea ce privește facilitățile legate de utilități, se poate menționa faptul că la nivelul 

județului Galați există atât rețele de alimentare cu energie electrică, cât și rețele de gaze, apă 

și canalizare. Rețeaua de termoficare este slab dezvoltată, dar, datorită noilor tehnologii, 

aceasta poate fi înlocuită (s-a dovedit că înlocuirea ei poate reduce costurile).  

Situația la nivel național, în privința utilităților, nu este foarte diferită de cea de la 

nivelul județului Galați. Infrastructura rețelei utilităților publice este în continuă dezvoltare în 

România, în special în comune. Diferența este că în județul Galați (precum îi este specific 

fiecărui județ în această privință), sursele de alimentare cu energie electrică pot proveni din 

parcuri eoliene (datorită condițiilor zonei geografice) și datorită hidrografiei, există un 

potențial mare de dezvoltare al sectorului hidroelectric.  

Județul Galați are un avantaj economic mai mare din punct de vedere al producerii 

utilităților necesare pentru locuințe, dar infrastructura trebuie să fie modernizată și extinsă, 

pentru acoperirea unei arii mai mari din teritoriu. 
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 3.4 Prezentarea rețelei de localități ale județului Galați: Elemente de dezvoltare 

urbană și elemente de dezvoltare rurală  

 

În cadrul acestui capitol, se vor prezenta localitățile din mediul rural și din mediul 

urban ale județului Galați, precum și specificații legate de caracteristicile de dezvoltare rurală 

sau urbană a acestora. 

Tabel 44. Localități din mediul urban 

Localitatea 
Nr. de locuitori 

(2014) 
Suprafață (hectare) 

Distanța față de 

Municipiul Galați 

(kilometri) 

1.Municipiul Galați 306895 24640 - 

2.Municipiul Tecuci 46487 8676 79 

3.Oraș Berești 3488 4712 92 

4.Oraș Tîrgu Bujor 7517 8123 65 
Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP101D; http://www.ghidu 

lprimariilor.ro/list/cityHallCounty/Galati/19;http://www.distante-rutiere.com/distante-intre-localitati.html 

Pentru a prezenta câteva informații statistice interesante pentru acest capitol se poate 

preciza că: media de locuitori din mediul urban în județul Galați este de 84.292 de locuitori, 

localitățile sunt la o distanță de mai puțin de 100 de kilometri de municipiul Galați, iar media 

suprafeței municipiilor/orașelor este de  11.537 de hectare. 

La nivelul Regiunii Sud-Est există doi poli de dezvoltare urbană. Municipiul Galați 

este unul dintre cei doi poli de dezvoltare urbană din cadrul regiunii, alături de municipiul 

Brăila. 

 Dezvoltarea localităților urbane este mai complexă decât dezvoltarea zonelor rurale. O  

situație statistică asupra populației, suprafeței cât și distanței față de municipiul Galați este 

prezentată în continuare:   

Tabel 45. Localități din mediul rural 

Localitatea Populația după 

domiciliu 

(1 ianuarie 2014) 

Suprafață (hectare) 

Distanța față de 

Municipiul Galați 

(km) 

1.Bălăbănești 2.108 2.570 88 

2.Bălășești 2.362 6.479 91 

3.Băleni 2.506 6.755 53 

4.Băneasa 2.183 7.285 74 

5.Barcea 6.438 6.139 67 

6.Berești Meria 3.942 1.0785 92 

7.Brăhășești 9.821 3.571 105 

8.Braniștea  4.304 6.195 20 

9.Buciumeni 2.609 2.635 101 

10.Cavadinești 3.115 11.086 80 

11.Cerțești 2.438 4.556 88 

12.Corni 2.295 5.408 68 

13.Corod 7.826 10.559 76 
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14.Cosmești 6.850 4.802 88 

15.Costache Negri 2.751 2.764 50 

16.Cuca 2.365 4.475 41 

17.Cudalbi 7.717 13.819 59 

18.Cuza-Vodă 2.841 2.749 36 

19.Drăgănești 6.582 6.200 70 

20.Drăgușeni 5.803 9.361 74 

21.Fârțănești 5.239 7.981 48 

22.Foltești 3.356 6.900 39 

23.Frumușița 5.553 1.010 29 

24.Fundeni 3.998 4.232 50 

25.Gridigeni 6.768 7.151 104 

26.Gohor 3.518 5.197 104 

27.Grivița 3.877 3.945 56 

28.Independența 4.759 6.745 26 

29.Ivești 10.252 8.955 60 

30.Jorăști 1.875 6.812 79 

31.Liești 11.098 8.912 83 

32.Măstăcani 5.094 6.504 43 

33.Matca 12.563 8.579 80 

34.Movileni 3.384 4.005 8 

35.Munteni 7.809 10.978 88 

36.Nămoloasa 2.233 6.967 62 

37.Negrilești 2.564 3.200 93 

38.Nicorești 4.169 7.765 92 

39.Oancea 1.434 4.725 61 

40.Pechea 11.485 11.614 40 

41.Piscu 4.987 5.975 31 

42.Poiana 1.753 3.530 102 

43.Priponești 2.323 5.001 110 

44.Rădești 1.610 3.900 85 

45.Rediu 2.289 6.127 48 

46.Scânteiești 3.829 5.023 35 

47.Schela 2.607 4.420 25 

48.Șendreni 4.287 4.734 12 

49.Slobozia Conachi 4.484 6.134 34 

50.Smârdan 5.331 13.157 14 

51.Smulți 1.484 5.563 72 

52.Suceveni 1.848 7.032 73 

53.Suhurlui 1.445 1.808 51 

54.Țepu 2.590 3.466 96 

55.Tudor 

Vladimirescu 
5.393 5.404 42 

56.Tulucești 7.753 7.224 19 

57.Umbrărești 7.318 8.063 65 

58.Valea mărului 3.724 4.863 67 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
106 

 
  

59.Vânători 5.227 3.640 16 

60.Vârlezi 2.073 9.168 62 

61.Vlădești 2.192 6.105 51 
Sursa:http://www.distante-rutiere.com/distante-intre-localitati.html; 

https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D;http://www.ghidulprimariilor.ro

/list/cityHallCounty/Galati/19 

Localitățile din mediul rural ale județului Galați au, în medie, 4.315 locuitori, 

majoritatea sunt la o distanță de mai puțin de 100 de kilometrii de municipiul Galați, iar media 

suprafeței comunelor este de  6.241 de hectare.  

Dezvoltarea rurală înseamnă, pe lângă o multitudine de alte aspecte, și îmbunătățirea 

calității vieții, diversificarea activităților economice ale mediului rural, precum și atingerea 

indicatorilor economici propuși pentru a crește nivelul de productivitate. La nivelul mediului 

rural din județului Galați, se propune extinderea domeniilor în care se pot crea locuri de 

muncă (în afara activităților agricole), dezvoltarea accesului și a legăturilor dintre zonele 

urbane și cele rurale (în special pentru a avea acces la domeniul informațional). De asemenea 

pentru dezvoltarea rurarlă este importantă susținerea IMM-urilor din domeniul agricol, 

agroalimentar sau forestier și sprijinirea diversificării produselor, combaterea riscului în 

domeniul agricol și forestier și dezvoltarea infrastructurii de drumuri și clădiri (instituții 

administrative). 

Grupurile de acțiune locală reprezintă parteneriate public – privat, constituite din 

reprezentanți ai diferitelor sectoare, inclusiv reprezentanți ai societății civile.  

În privința dezvoltării mediului rural, la finele anului 2014, următoarele 3 grupuri de 

acțiune locală erau implicate în proiecte de dezvoltare, proiecte cu finanțare din cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Rurală:  „Grupul de Acțiune Locală Asociația de 

Dezvoltare Tecuci”, „Asociația GAL Covurlui”, „Asociația Grup de Acțiune Locală Lunca 

Joasă a Siretului”.
47

 

Grupurile de acțiune local reprezintă principalele componente ale dezvoltării locale 

plasate sub responsabilitatea comunității (CLLD), împreună cu strategiile de dezvoltare locală 

și acoperirea zonei și a populației în cadrul unei strategii locale. În politica de coeziune 2014 – 

2020, se descrie dezvoltarea locală, ca sarcină plasată sub responsabilitatea comunității.
48

  

CLLD – se axează pe anumite zone subregionale, prin intermediul grupurilor de 

acțiune locală este plasată sub responsabilitatea comunității (reprezentații fiind atât din 

sectorul public cât și cel privat); se realizează prin strategii integrate și multisectoriale de 

dezvoltare locală pe zone, elaborate luând în considerare necesitățile și potențialul local. 

Scopul CLLD este dezvoltarea abordărilor integrate de tipul „de jos în sus”; consolidarea 

capacității comunității și stimularea inovării; promovarea proprietății comunității; asistarea 

guvernanței pe mai multe niveluri. 

Prin natura sa ITI reprezintă și un instrument eficient de punere în aplicare a  

strategiilor teritoriale integrate, care sunt considerate a fi esențiale în atingerea obiectivelor 

                                                           
47

http://www.prefecturagalati.ro/portal/portal.nsf/0/B000B983F382F205C2257C8D0026403A/$FILE/Grupurile

%20de%20Actiune%20Locala%20%28GAL%29.pdf 
48

 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_ro.pdf 
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propuse în strategia Europa 2020. Prin ITI, se oferă flexibilitatea de a elabora programe 

operaționale și de a oferi eficiență în implementarea unor acțiuni integrate.
49

      

 

Concluzie: 

 

          Deopotrivă, mediile rural și urban din județul Galați au un potențial mare de dezvoltare. 

Există oportunități egale pentru creșterea economică a mediului rural cât și a celui urban,  însă 

pe baza analizei datelor statitice oficiele se observă o dezvoltare asimetrică a acestor medii. 

Una dintre cele mai mari provocări ale perioadei următoare de timp o reprezintă dezvoltarea 

coerentă și coezivă a rețelei de localități, deopotrivă din mediul rural și din cel urban. Se va 

pune accent atât pe reducerea disparităților, cât și pe încurajarea dezvoltării activităților 

economice specifice fiecărei localități în parte. Soluțiile de dezvoltare trebuie privite cu 

măsuri diferite pentru fiecare localitate în parte, deoarece există un specific diferit și un grad 

de particularitate pentru fiecare dintre acestea.  

 Municipiul Galați are potențialul de dezvoltare urban și social cel mai important din 

județ, având deopotrivă și cel mai ridicat potențial de dezvoltare industrială și portuară din 

județ . 

           După municipiul Galați, municipiul Tecuci are al doilea potențial important de 

dezvoltare urban, social, dar și industrial la nivelul județului. 

 Cele două orașe ale județului (Berești și Tîrgu Bujor) nu sunt dezvoltate semnificativ 

din punctul de vedere al utilităților și au nevoie de investiții masive și de timp pentru a se 

dezvolta. Drept urmare, se poate concluziona că pentru fiecare localitate trebuie să existe o 

strategie de dezvoltare eficientă pe termen mediu, precum și un plan de acțiune locală bine 

articulat, pentru a exploata avantajele pe care le oferă specificul fiecărei localități din zonă. 

     

 

                                                           
49

 http://www.mdrt.ro/userfiles/espon/dimensiune_teritoriala/reuniune2/materiale08.pdf 
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Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro

&ind=POP102B 

3.5 Elemente privind populația și resursele umane 

 

a. Evoluția populației 
 

În cadrul acestui capitol vor fi prezentate informații cu privire la evoluția populației, la 

mișcarea populației și la structurarea forței de muncă în județul Galați. 

Vor fi evidențiate date statistice privind imaginea globală a evoluției populației la 

nivelul întregului județ, apoi urmând anlizarea în mod separat a datelor din mediul urban și 

rural. 

La nivelul anului 2013, conform datelor INSSE, erau înregistrați în județul Galați 

601.188 de locuitori ( pe un trend ușor descrescător față de 2010, când se înregistrau 608.904 

locuitori). Evoluția ușor negativă se poate explica pe baza sporului negativ al populației, atât 

pe baza mobilității persoanelor în căutarea unui loc de muncă în alte județe ale țării sau în 

străinătate.    

 

Conform datelor 

statistice prezentate în cadrul 

graficului 32, nu se observă 

diferențe notabile între 

evoluția populației din mediul 

urban (337.844 locuitori în 

2013, față de 343.729 

locuitori în 2010) respectiv 

rural (263.344 locuitori în 

2013 față de 265.175 

locuitori). Aceste date 

evidențiază o evoluție pe 

scădere certă a numărului de 

locuitori, atât din mediul 

urban cât și  în mediul rural.  

Ca un element de 

completare, se poate menționa faptul că există perspectiva de scădere ușoară a populației și în  

următorii ani, conform prognozele Institutului Național de Statistică. 
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Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro

&ind=POP102B 

Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro

&ind=POP102B 

Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro

&ind=POP102B 

În ceea ce privește 

repartiția populației pe 

criteriu de gen se observă 

cîteva aspecte interesant de 

semnalat. 

În primul rând se 

poate observa scăderea liniară 

a numărului de locuitori între 

2010 – 2013 pentru ambele 

tipuri de gen. 

 

 

În al doilea rând este de 

semnalat faptul (în cifre 

absolute la nivel urban), că în 

perioada 2010 -2013 numărul 

persoanelor de gen feminin era 

mai mare decât numărul 

persoanelor de gen masculin, 

coform  celor evidențiate în 

cadrul graficului 34. 

 

 

Această situație este 

inversată însă în ceea ce 

privește datele analizate pentru 

mediul rural, unde datele 

statistice arată că numărul 

bărbaților este mai mare decât 

numărul femeilor. Acest 

fenomen are o cauzalitate mai 

complexă, însă  ar putea fi 

explicat și prin mobilitatea 

diferențiată a forței de muncă  

de gen masculin din mediul 

urban față de cel rural (date 

prezentate în cadrul următorului 

subcapitol). 
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Grafic 33. Structura populației pe gen 

la nivel rural în județul Galați 
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Grafic 34. Structura populației pe gen 

la nivel urban în județul Galați 
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La nivelul județului 

Galați, cea mai mare parte a 

populației este de religie 

ortodoxă, având un număr de 

486.439 locuitori. Aceasta este 

urmată de religia penticostală, 

care însumează un număr de 

7.654 locuitori și de religia 

romano-catolică, cu un număr 

de 1.486 locuitori. La nivelul 

județului, celelalte religii de 

care aparțin peste 100 de 

locuitori din județul Galați 

sunt: greco-catolică (148 

locuitori), baptistă (351 

locuitori), musulmană (194 

locuitori), martorii lui iehova 

(224 locuitori), creștină după 

evanghelie (367 locuitori) și 

creștină de rit vechi (735 

locuitori).  
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Grafic 36. Structura populației pe religii (altele 

în afară de cea ortodoxă) la nivelul județului 

Galați (anul 2011) 
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La nivelul județului 

Galați, se înregistrează un număr 

de 482.932 locuitori, cea mai 

mare parte a populației fiind de 

naționalitate română. În ceea ce 

privește componența etnică, 

trebuie menționat că la nivelul 

județului cea mai semnificativă 

numeric este etnia romă ( la care 

și-au declarat apartenența un 

număr de 16.990 cetățeni). În 

ceea ce privește celelalte etnii 

celelalte etnii (la care și-au 

declarat apartenența cel puțin  

100 de locuitori din județul 

Galați) sunt: maghiari (133 

locuitori), ruși-lipoveni (180 

locuitori) și greci (156 

locuitori).  

 

 

 

Concluzie: 

             În perioada 2010 - 2013, în județul Galați, trendul privind  natalitatea a fost unul 

descrescător, deopotrivă în mediul urban  și în cel rural. În ceea ce privește evoluția numărului 

de persoane cuprinse în diverse categorii de vârstă au fost înregistrate trenduri diferite. Astfel, 

trenduri descrescătoare au fost înregistrate pentru populațiile grupelor de vârstă cuprinse între 

5 și 24 de ani, ceea ce înseamnă că în perioada post-decembristă numărul de copii născuți în 

raport cu perioada anterioară a înregistrat o tendință de scădere. Un trend de creștere 

progresivă vizează grupele de vârstă între 25 și 40 de ani. Această evoluție poate fi explicată 

prin faptul că în perioada de timp de dinainte de 1989, dinamica numărului de nou-născuți a 

înregistrat un trend ascendent. Pentru diminuarea diferențelor ce se vor statuta în timp între 

cele două grupe majore de populație menționate mai sus, sunt necesare politici concrete de 

sprijinire a natalității, precum și de diminuare a fenomenului migrațional. Evoluția de trend a 

numărului total de locuitori din mediul rural și din cel urban este una descrescătoare. Acest 

aspect se datorează unui cumul de factori care au la bază trei cauze majore: scăderea 

natalității, creșterea mortalității, precum și dezvoltarea fenomenului migrațional. Numărul de 

locuitori înregistrează scăderi atât în mediul rural, cât și în cel urban.  Scăderile de populație 

înregistrate la nivelul județului Galați nu sunt masive, având o evoluție treptată descendentă. 

Cauzele posibile ale scăderii scunt datorate mortalității, sau a fenomenului de mobilitate a 

populației ( a celor plecați să muncească în afara țării, sau în regiuni mai dezvoltate ale 
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Sursa:http://www.galati.insse.ro/main.php?id=436 

României, sau a tinerilor plecați la studii în țară sau străinătate). 

        La nivel global, din punct de vedere statistic, datele reliefează un anumit echilibrul între 

numărul femeilor și al bărbaților. Un trend inversat se înregistrează în mediul rural, unde 

numărul bărbaților depășește ușor numărul femeilor, în timp ce la nivel urban, numărul 

femeilor depășește ușor pe cel al bărbaților.  

        Majoritatea locuitorilor din județul Galați sunt de religie ortodoxă, existând însă și alte 

confesiuni cu peste 1.000 de membri (precum confesiunea penticostală și cea adventistă de 

ziua a șaptea).  În cazul etniilor existente la nivelul județului, deși există o mare diversitate. Pe 

baza datelor statistice analizate, se poate observa că la nivelul județului Galați preponderent se 

înregistrează etnia romă, urmată apoi (pe baza unor argumente de reprezentare pur numerice) 

de alte etnii, precum: ruși-lipoveni, greci și maghiari.  

 

b. Mișcarea populației 

În județul Galați, numărul 

născuților vii, din mediul rural, 

se apropie de numărul născuților 

vii, din mediul urban, în anul 

2011. Decesele înregistrează un 

număr mai mare în mediul urban, 

decât în cel rural. Sporul natural 

la nivelul județului indică faptul 

că acesta este unul negativ ( între 

numărul născuților vii și al celor 

decedați, atât la nivel rural, cât și 

la nivel urban la nivelul anului 

2011). În concluzie, natalitatea 

este mai mică decât mortalitatea 

atât în mediul rural, cât și în 

mediul urban. În mediul rural 

există mai puțini oameni 

căsătoriți decât în mediul urban, 

(conform datelor prezentate în 

grafic). Numărul divorțurilor este 

mai accentuat în mediul urban 

decât în cel rural. Numărul 

născuților morți este relativ mic, 

dar numărul deceselor celor sub 1 

an este peste 20 atât la nivel 

rural, cât și urban. 
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Tabel 46. Numărul născuților vii în județul Galați 

2011 2012 2013 2014 

4.577 4.634 4.621 4.652 
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=11 

Tabel 47. Numărul deceselor în județul Galați 

2011 2012 2013 2014 

6.402 6.725 6.503 6.779 
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=11 

  

 

În mediul rural al județului Galați, migrația internă a înregistrat cele mai mari valori în 

anul 2010. Numărul celor plecați, în mediul rural, în anul 2012, a înregistrat o scădere de 

23,98%, față de anul 2010. De asemenea, numărul celor sosiți, în mediul rural, în anul 2012, a 

înregistrat o scădere de 22,73%, față de anul 2010. La nivel global, cifrele ce descriu evoluția 

migrației interne, în mediul rural, a evidențiat valori pozitive în perioada 2010-2012, acest 

lucru însemnând că au existat mai multe sosiri decât plecări. 

În mediul urban al județului Galați, migrația internă a înregistrat valori diferite în 

intervalul anilor 2010 - 2012. Numărul celor plecați, în mediul urban, în anul 2012, a 

înregistrat o scădere de 17,48%, față de anul 2010. Numărul celor sosiți, în mediul urban, în 

anul 2012, a înregistrat o creștere de 0,89%, față de anul 2010. Analiza evoluției migrației 

interne, din mediul urban, a evidențiat la nivel numeric valori negative  în perioada 2010 - 

2012, acest lucru însemnând că au existat mai multe plecări decât sosiri. 

La nivelul județului Galați, migrația internă a înregistrat cele mai mari valori în anul 

2010. Numărul celor plecați din județ, în anul 2012, a înregistrat o scădere de 20,56%, față de 
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anul 2010. De asemenea, numărul celor sosiți, din județ, în anul 2012, a înregistrat o scădere 

de 13,13%, față de anul 2010. Analiza migrației interne din județul Galați a evidențiat valori 

negative în perioada 2010 - 2012, acest lucru însemnând că au existat mai multe plecări decât 

sosiri. 

Dezavantajele economice aduse de migrație sunt legate de plecările masive ale 

populaţiei, ceea ce nu poate avea ca efect creşterea consumului local. Dezavantajele apar pe 

piața internă a muncii, în cazul persoanelor calificate care se hotărăsc să își desfășoare 

activitatea profesională în afara județului. De asemenea, persoanele necalificate, care își 

găsesc un loc de muncă în afară, scutesc autoritățile de la plata ajutorului social pe care 

trebuie să îl ofere și diminuarea cheltuielilor medicale. În județul Galați, migrația permanentă 

în alte zone este relativ redusă, ceea ce înseamnă că populația care pleacă se întoarce înapoi.  

 

Concluzie: 

 

          La nivelul județului Galați, diferența dintre numărul de născuți și numărul de persoane 

decedate are o valoare negativă, ceea ce indică un potențial recul în planul creșterii 

demografice pe termen mediu și lung. 

          Nu se înregistrează diferențe semnificative între mediul urban și rural, în ceea ce 

privește numărul total al persoanelor implicate în fenomenul migrațional. Evoluția de 

ansamblu a trendului persoanelor care migrează din mediul urban în rural, cât și în cel rural în 

urban, este asemănătoare. O constatare interesantă ar fi că, în mediul urban, fenomenul 

migrațional înregistrează un sold negativ (ceea ce s-ar traduce prin faptul că, în valoarea 

absolută, numărul persoanelor care părăsesc mediul urban este mai mare decât numărul 

persoanelor care vin în mediul urban), în timp ce în mediul rural soldul înregistrat este încă 

unul pozitiv (ceea ce înseamnă că numărul persoanelor cere se stabilesc/se întorc în mediul 

rural este mai mare decât numărul persoanelor care părăsesc același loc). Diferența dintre 

medii este că, la nivel urban, s-a înregistrat un sold negativ la finalul anului, iar, la nivel rural, 

un sold pozitiv. Datorită ofertelor de muncă tentante în afara țării, cât și în anumite regiuni 

mai dezvoltate economic din țară, adresate  persoanelor cu un anumit nivel de calificare, 

locuitorii din mediul urban par a fi mai motivați să părăsească domiciliul urban, decât cei ce 

sunt situați în mediul rural. 

             Recomandările ar fi, ca pe viitor, pe baza cauzelor identifcate pentru fenomenul 

migrational să poată fi definitivată o strategie coerentă ( care să conțină obiective, măsuri și 

acțiuni concrete, ce pot fi materializate prin proiecte) în privința diminuării efectelor negative 

vederea obținerii unui sold pozitiv la nivelul județului. 
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c. Structura forței de muncă în județul Galați 

 

La nivelul anului 2013, populația salariată în județul Galați era de 102.005 persoane 

(conform datelor INSSE). Din această populație analizată 91.514 erau persoane salariate din 

mediul urban, respectiv 10.491 persoane salariate în mediul rural. 

Având în vedere faptul că la nivelul anului 2013 (date INSSE)  populația totală în 

mediul urban era de 337.844 persoane, iar în mediul rural de 263.344 persoane, se poate 

evidenția discrepanța foarte mare între numărul mare de persoane salariate în mediul urban 

față de cel rural (raportul este de aproximativ 1 la 9). 

Aceste cifre pot reflecta deopotrivă diferența între posibilitățile de angajare în mediul 

urban față de cel rural în județul Galați și situația specifică a unei categorii importante din 

populația cuprinsă în rural, cu o medie ridicată de vârstă (pensionari), neocupată sau implicată 

în agricultura de subzistență. 

 O descriere a situației 

de angajabilitate, șomaj și 

elemente de protecție socială 

este prezentată în continuare. 

În mediul urban din 

județul Galați, numărul 

șomerilor a scăzut în intervalul 

anilor 2010-2013. Numărul 

șomerilor de gen masculin din 

mediul urban a înregistrat o 

scădere a șomajului cu 38,48% 

în anul 2013 față de 2010. 

Numărul șomerilor de gen 

feminin din mediul urban a 

înregistrat o scădere a 

șomajului cu 37,51% în anul 

2013 față de anul 2010.  

 

 

 

În valori absolute, pentru întreaga perioadă 2010 -2013, numărul femeilor șomere a fost mai 

mic față de cel al bărbaților șomeri.  
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La nivel urban,  s-a înregistrat o scădere a șomajului în anul 2013, cu 38,02% mai 

puțin față de anul 2010. 

În mediul rural din 

județul Galați, numărul 

șomerilor a înregistrat o 

creștere ușoară începând cu 

anul 2011. În valori absolute, 

numărul bărbaților șomeri  

din mediul urban a înregistrat 

o creștere cu 38,94% la 

nivelul lui 2013 față de anul 

2011. Tot în valori absolute 

numărul femeilor șomere din 

mediul rural a înregistrat o 

creștere cu 26,24% la nivelul 

lui 2013, față de anul 2011. 

Totuși se poate observa faptul 

că în valori absolute, numărul 

femeilor șomere a fost mai 

mic decât numărul bărbaților 

șomeri ( pe întreaga perioadă 

analizată 2010- 2013). La 

nivel rural,  s-a înregistrat în 

valori absolute o creștere a numărului de șomeri cu 33,98% la nivelul anului 2013, față de 

anul 2011 (valorile ajungând aproximativ la nivelul anului 2010).  

 

La nivelul județului 

Galați, numărul șomerilor are 

valori diferite în funcție de 

ultima formă de învățământ 

absolvită. În cazul celor care 

au doar învățământul primar, 

gimnazial și profesional 

absolvit, numărul șomerilor a 

început să crească constant 

din anul 2011. În anul 2013, 

s-a înregistrat o creștere a 

șomajului cu 55,70% față de 

anul 2011. În cazul 

persoanelor care au absolvit 

doar învățământul liceal și 

postliceal, evoluția numărul 

de șomeri a înregistrat o 
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creștere constantă ( începând cu anul 2011). În anul 2013, s-a înregistrat o creștere a 

șomajului cu 22,93% față de anul 2011, depășind valorile înregistrate la nivelul anului 2010. 

În cazul persoanelor care au absolvit învățământul universitar, numărul șomerilor a început să 

scadă constant din anul 2010. În anul 2013, s-a înregistrat o scădere a șomajului cu 36,06% 

față de anul 2010. 

 

În mediul urban din 

județul Galați, numărul mediu 

al salariaților a înregistrat o 

scădere cu 3,49% în anul 

2013, față de anul 2010. 

Menționăm că prin noțiunea 

de număr mediu de salariați 

se înțelege media aritmetică 

simplă rezultată din suma 

efectivelor zilnice de salariați 

din luna respectivă ( inclusiv 

zilele de repaus și sărbătorile 

legale) împărțită la numărul 

total de zile calendaristice 

(conform art.5 alin (2) din 

Legea 346/2004 privind 

stimuarea înființării și 

dezvoltării IMM-urilor). 

În mediul rural din județul Galați, numărul persoanelor salariate a scăzut treptat, în 

anul 2013 înregistrându-se o diferență de 3,87% față de anul 2010. La nivelul județului Galați, 

numărul persoanelor salariate, a înregistrat oscilații în perioada 2010 – 2013. La finalul anului 

2013, s-a înregistrat o scădere de 3,53% față de anul 2010. 

 

La nivelul județului Galați, 

populația activă a înregistrat o 

evoluție oscilantă între 2010 – 2013, 

după cum se poate vedea și în 

graficul 44. Este important de 

menționat aici faptul că populația 

activă (din punct de vedere 

economic) cuprinde toate persoanele 

care furnizează forță de muncă 

disponibilă, pentru producția de 

bunuri și servicii în timpul perioadei 

de referință, incluzând populația 

activă și șomerii.  
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La nivelul anului 2013, numărul persoanelor active ( din punct de vedere economic) de 

gen masculin s-a situat aproximativ la același nivel cu numărul persoanelor înregistrate la 

nivelul anului 2010.  Tot la nivelul aceluiași an de referință (anul 2013), numărul persoanelor 

active ( din punct de vedere economic) de gen feminin a crescut cu 0,32% față de numărul 

persoanelor active din aceeași categorie, înregistrate la nivelul anului 2010. La nivelul 

județului Galați, numărul persoanelor active din anul 2013 nu a înregistrat diferențe mari față 

de numărul persoanelor active înregistrat în anul 2010. 

 

În județul Galați, după 

cum se poate observa și în 

graficul 45, cea mai mare 

creștere a numărului 

pensionarilor, a avut loc în 

anul 2011. La nivelul acestui 

an de referință se înregistra o 

diferență de 0,97% față de 

anul 2010. La finele anului 

2013, numărul pensionarilor a 

rămas la același nivel cu 

numărul înregistrat în anul 

2011. La  nivelul județului 

Galați, numărul mediu al 

pensioanrilor este în continuă 

creștere (cu o ușoară 

ponderare, înregistrată la 

nivelul anului 2013). 

 

Tabel 48. Situația populației active pe sectoare de activitate (mii persoane) 

 2010 2011 2012 2013 

Total economie 183,6 181,9 185,9 186,3 

Agricultură, 

silvicultură şi 

pescuit 

59,3 60,3 61,7 58,7 

Industrie 34,0 33 33,7 34,1 

Construcţii 15,6 15,6 15,7 16,0 

Comerţ  cu 

ridicata și cu 

amănuntul; 

repararea 

autovehiculelor 

și motocicletelor 

23,3 23,2 23,8 24,4 

Hoteluri şi 3,2 2,9 2,9 3,7 

2010; 

122.533 

2011; 

123.727 

2012; 

123.852 2013; 

123.725 

Pensionari
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; 
N
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Grafic 45. Numărul mediu al 

pensionarilor din județul Galați 
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restaurante 

Transport şi 

depozitare 
9,3 9,2 9,3 8,7 

Informații şi 

comunicații 
1,6 1,7 1,9 2,5 

Intermedieri 

financiare şi 

asigurări 

1,9 1,7 1,6 1,7 

Tranzacţii 

imobiliare 
0,9 0,9 1,0 1,2 

Administraţie 

publică şi 

apărare ; 

asigurări sociale 

din sistemul 

public 

4,3 4,2 4,0 4,1 

Învăţământ 9,8 9, 10,0 9,7 

Sănătate şi 

asistenţă social 
9,6 8,7 8,3 8,3 

Alte activităţi 

ale economiei 

naţionale 

10,8 10,6 12,0 13,2 

Sursa: http://www.galati.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=714 

 

Piaţa forţei de muncă este motorul principal al creşterii economice şi al productivităţii 

pe termen lung. Crearea condiţiilor pentru creşterea competenţelor profesionale și asigurarea 

locurilor de muncă pentru persoanele active care încă se află în șomaj, în scopul asigurării 

unui proces de producţie performant, care să realizeze produse competitive și inovatoare, 

capabile să facă faţă cerinţelor pieţei, devine un lucru necesar. În privința șomajului, 

acordarea ajutorului social se face conform Legii 76/2002, cu modificările și completările 

ulterioare, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.  

Schimbările care apar la momentul actual în judeţul Galaţi sunt legate de scăderea populaţiei 

totale, a populației active şi ocupate. Scăderea numărului total al populaţiei, în special al 

tinerilor care migrează spre zone mai dezvoltate, a avut repercusiuni majore şi asupra pieţei 

forţei de muncă. Cu toate acestea, la nivel de judeţ, scăderea este lentă, dar continuă, după 

cum se poate observa şi din datele prezentate anterior. 

 

Concluzie: 

           Piața forței de muncă a înregistrat o evoluție dinamică la nivelul județului Galați în 

perioada de referință analizată 2010 -2013. Există mai multe categorii de parametrii specifici 

standardizați ce definesc principalele tendințe înregistrate în cadrul pieței muncii ( număr de 

șomeri, număr mediul de salariați, populație activa etc.). 

    Din perspectiva evoluției numărului mediu de salariați, la nivelul județului Galați, 
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acesta înregistrează o scădere, existând premise păstrare a unui trend similar și în viitor. 

 În valoarea absolută, numărul total al pensionarilor din județul Galați urmează un trend 

descendent, acesta având drept cauză politica națională privind pensionare ( ce implică 

prelungirea vîrstei de pensionare), precum și rata ridicată a mortalității.     

          Cea mai mare parte a locuitorilor din județul Galați desfășoară activități economice în 

agricultură, silvicultură și pescuit. Următoarele sectoare ocupate de populația activă sunt 

industria (cu diverse tipologii de ramuri si subramuri) și construcțiile.  

 La polul diametral opus, cea mai mică parte dintre locuitorii județului Galați sunt 

implicați în domenii care privesc tranzacțiile imobiliare și intermedierile financiare.   

 Ca recomandări, sunt posibile scenarii de dezvoltare care vizează calificarea tinerilor 

și asigurarea locurilor de muncă prin dezvoltarea principalelor sectoare de activitate 

(agricultură, industrie și comerț). O parte din programele de recalificare propuse pot să fie 

finanțate prin intermediul  fondurilor europene.   

 În mediul rural, șomajul este în continuă creștere și, drept consecință, trebuie acordată 

o atenție mai mare acestui fenomen, dacă se dorește revitalizarea forței de muncă în acest 

mediu. Prin intermediul noilor programe pentru acordarea fondurilor europene 2014 – 2020, 

pot fi direcționate fonduri către mediul rural din județul Galați, specifice revitalizării forței de 

muncă (principalele programe sunt PNDR și POCU).  

 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
121 

 
  

3.6 Activități economice în județul Galați 

 

 

a. Cadrul general al activităților economice 
 

La nivelul județului Galați, cele mai importante activități economice desfășurate sunt: 

agricultura, industria (cu precădere industria grea), serviciile și turismul (o industrie în 

dezvoltare).  

  

Tabel 49. Produsul intern brut al județului Galați (milioane lei, prețuri curente) 

2009 2010 2011 2012 

9.745 11.066 11.343 11.484 
Sursa: https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

O bună imagine de ansamblu asupra evoluției cadrului general al activităților 

economice poate fi dată într-o primă instanță de evoluția Produsului Intern Brut (PIB) la 

nivelul județului. 

Produsul intern brut (PIB), la nivelul județului Galați, a avut o evoluție în creștere de 

17,84% în perioada 2009 - 2012 ( conform datelor prezentate din tabelul 49). 

Raportat la nivel național, PIB-ul județului Galați a fost plasat pe locul 18 în ierarhia 

judeţelor ţării (ceea ce înseamnă situarea în prima jumătate a județelor țării, privind imaginea 

dezvoltării economice din perspectiva PIB-ului).  

Contribuţia județului Galați la realizarea PIB-ului pe total ţară şi Regiunea Sud - Est 

este de 2,11% ( pentru nivel național) şi 19,4% (pentru nivel regional).
 50

 

Tabel 50. Principalii indicatori macroeconomici ai județului Galați 

         Anul Cifra de afaceri 

(milioane lei) 

Investiții brute 

(milioane lei) 

Investiții nete 

(milioane lei) 

Personalul 

(număr) 

2010 18.048 1.341 1.034 90.029 

2011 19.159 2.143 1.647 90.408 

2012 21.078 1.052 782 90.666 

2013 19.935 983 682 89.794 

Sursa: Statistică teritorială, INS, 2014 

Un alt indicator determinant pentru analiza macroeconomică a unui județ (a unei 

regiuni sau a unei țări) îl reprezintă  produsul intern brut per cap de locuitor (PIB/capita). 

În principiu PIB/capita este un indicator al gradului de dezvoltare al regiunii analizate, 

oferind o imagine mai bună decât indicatorul general PIB ( ce este un indicator global și nu 

implică și valoarea demografică a regiunii). 

Din păcate în perioada 2008 -2013, nu s-a observat o creștere valorii PIB/capita la 

nivelul județului Galați ci o scădere a acestei valori față de pragul de referință din 2008. 

Astfel, în anul 2013 județul Galați avea un produs intern brut pe cap de locuitor (PIB/capita), 

                                                           
50

 Plan local de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic Județul Galați, 2013-2020 
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în valoare de 4.582 Euro/capita  față de o valoare de 4.659 Euro/capita  înregistrată în anul 

2008 ( însemnând o variație de -1,70% între anii 2008 – 2013). 

O a doua categorie de indicatori care definesc evoluția cadrului macro al activităților 

economice este formată din : cifra de afaceri la nivelul județului, volumul investițiilor brute, 

precum și personalul implicat în activitățile economice. 

Cifra de afaceri evidențiază în principiu totalul veniturilor înregistrate de agenții 

economici pe parcursului anului fiscal ( în situația tabelară este prezentată situația agenților 

economici din toate domeniile de activitate, ce au înregistrat activitate în cadrul anilor fiscali 

respectivi). 

După cum se poate observa și în tabelul 50, la nivelul județului Galați, cifra de afaceri 

a întreprinderilor a înregistrat o creștere continuă pe parcursul anilor 2010 - 2012. În anul 

2012, cifra de afaceri a crescut cu 16,79%, față de anul 2010. 

Creșterea cifrei de afaceri în perioada 2010 -2012 a însemnat pe fond creșterea 

volumului de venituri a agenților economici din județul Galați, ce a avut un impact economic 

direct asupra mediului economic din regiune. 

Creșterea cifrei de afaceri în contextul păstrării aproximativ al aceluiași număr de 

persoane angajate ( în perioada 2010 -2012) se poate reflecta în oarecare măsură în creșterea 

productivității muncii înregistrate în rândul angajaților din cadrul companiilor gălățene. 

           Un alt parametru cu putere mare de reprezentativitate pentru evoluția cadrului general 

al activităților economice îl reprezintă volumul investițiilor brute înregistrate la nivelul 

județului Galați. Acest indicator macroeconomic reprezintă volumul financiar pe care 

investitorii interni/externi l-au realizat pe parcursul unui an fiscal, fiind pe fond  și un 

barometru al gradului de interes al investitorilor pentru economia județului Galați. 

 Atractivitatea economică a unui județ, sau a unei regiuni este apreciată de cele mai 

multe ori prin nivelul investițiilor realizate de către investitorii interni și mai ales de către cei 

externi. 

Din păcate investițiile brute înregistrate la nivelul județului Galați nu au urmărit 

același trend de creștere înregistrat la nivelul anilor 2010 -2012.  

Investițiile brute au înregistrat scăderi la nivelul județului Galați. Astfel în anul 2012 a 

fost înregistrată o scădere de 51,91% a investițiilor brute față de anul 2011.  

Și investițiile nete au scăzut la nivelul județului. În anul 2012 s-a înregistrat o scădere 

de 50% în raport cu anul 2011.  

Un alt indicator al dezvoltării economice este legat de câștigul salarial mediu net lunar  

al populației salariate înregistrate la nivelul județului Galați. În anul 2010 salariul mediu net 

era de 1.269 lei, în 2011 de 1.310 lei și în anul 2012 salariul mediu net a ajuns la 1.351 lei. 

Astfel, la finele anului 2013, câștigul salarial mediu net lunar la nivelul județului 

Galați, a fost de 1.435 lei, aceasta fiind în creștere față de perioada 2010 -2012. 

   

Concluzie: 

 

 Analiza globală de evoluție a activităților economice la nivel județean înregistrează 

deopotrivă evoluții pozitive pentru anumite componente cât și evoluții negative pentru alte 

categorii de componente. În ceea ce privește prima categorie de componente a căror evoluție 
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pozitivă trebuie menționată putem face referire la creșterea continuă a produsului intern brut 

la nivelul județului Galați începând cu perioada analizată din anul 2009, situându-se pe o 

perspectivă de dezvoltare crescătoare până în prezent. La capitolul trenduri negative, putem să 

menționăm scăderea dramatică a investițiilor brute de la 1.341 milioane lei (în 2010) la 983 

milioane lei (în 2013). O altă componentă cu trend negativ o reprezintă evoluția PIB-ului/cap 

de locuitor care la nivelul anului 2013 este cu 1,70% mai mic decât cel înregistrat la nivelul 

anului 2008. 

Direcțiile de dezvoltare viitoare ale județului Galați, trebuie să conțină în mod necesar politici 

articulate de diminuare a fenomenelor de scădere a investițiilor brute la nivel județean, de 

reducere a șomajului și de impulsionare a activităților economice, capabile să aducă plus 

valoare la PIB-ul județului.  

 

 

b. Structura economiei județului Galați 

 

 

Județul Galați, este considerat a fi unul dintre cele mai  mari centre industriale din 

România (fapt datorat și activității metalurgice intense, desfășurate la nivelul județului). 

Principalele ramuri economice (la nivelul anului 2013) sunt după valoarea totală a 

cifrei de afaceri pe sectoare de activitate: 

 industrie (metalurgie) și construcții (navale, infrastructură și imobiliare) – 43%; 

 servicii – 38%; 

 agricultură și silvicultură – 19%. 

 

 Sectorul metalurgic acoperă 55,6% din producția oțelului în România, 55% din 

producție este compusă din produse laminate și 90,4% din produse laminate la rece. Peste 

50% din producție se duce către export. Construcția navală este considerată a fi o tradiție 

pentru județul Galați. La șantierul naval se construiesc nave fluviale, maritime și instalații de 

foraj marin.
51

 

 

Tabel 51. Evoluția ramurilor economice după cifra de afaceri (milioane lei) 

Anul 2010 2011 2012 2013 

Total industrie, construcții, comerț si alte 

servicii 
18048 19159 21078 19935 

Industria extractivă 18 30 75 33 

Industria prelucrătoare 6855 7279 7975 7168 

Producția și furnizarea de energie electrică și 

termică, gaze, apă caldă și aer condiționat 
846 687 535 408 

Distribuția apei; salubritate, gestionarea 

deșeurilor, activități de decontaminare 
682 755 840 934 

Construcții 1418 1544 1563 1569 

                                                           
51

 http://www.ro.all.biz/region/  
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Comerț cu ridicata și cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor și motocicletelor 
6385 6862 7960 7491 

Transport și depozitare 724 737 830 902 

Hoteluri și restaurante 136 138 153 165 

Informații și comunicații 198 197 213 247 

Tranzacții imobiliare, închirieri și activități 

de servicii prestate în principal 

întreprinderilor 

567 660 663 737 

Învățământ 10 24 11 11 

Sănătate și asistență socială 31 39 47 57 

Alte activități de servicii 178 207 213 213 

 Sursa: http://www.galati.insse.ro/main.php 

 

La nivelul județului Galați, agenții economici care activează în industria extractivă, 

prelucrătoare (industria metalurgică, industria construcțiilor metalice și a produselor din 

metal, fabricarea altor mijloace de transport etc.), în construcții, comerț, transport, tranzacții 

imobiliare, hoteluri și sănătate au înregistrat creșteri ale cifrei de afaceri pe parcursul anilor 

2010 - 2012. Domenii precum producția și furnizarea de energie electrică și termică și 

învățământul au înregistrat scăderi ale cifrei de afaceri. 

 

Tabel 52. Evoluția ramurilor economice după numărul de angajați 

Anul 2010 2011 2012 

Industria extractivă 92 461 473 

Industria prelucrătoare 26.425 25.182 24.720 

Producția și furnizarea de energie electrică și termică 2.291 2.311 2.089 

Distribuție apă, salubritate, gestionare deșeuri, activități 

de decontaminare 

2.307 2.554 2.327 

Construcții 10.267 11.880 11.389 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea 

autovehiculelor 

22.689 22.409 23.016 

Transport, depozitare și activități de poștă și de curier 10.705 9.736 10.576 

Hoteluri și restaurante 2.648 2.637 2.698 

Informații și comunicații 1.696 1.897 1.759 

Tranzacții imobiliare și activități de servicii prestate în 

principal întreprinderilor 

8.408 8.873 8.871 

Învățământ 236 275 242 

Sănătate și asistență socială 598 612 675 

Alte activități de servicii colective, sociale și personale 1.667 1.581 1.716 

Sursa: http://www.galati.insse.ro/main.php 

  

Se observă o strânsă legătură între datele prezentate în cadrul tabelelor 51 și 52. 

Analizând date din tabel, creșterea cifrei de afaceri pe ramură a fost de obicei corelată cu 

creșterea numărului de angați în cadrul ramurii respective. 
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La nivelul județului Galați, agenții economici care activează în industria extractivă, 

prelucrătoare (industria metalurgică, industria construcțiilor metalice și a produselor din 

metal, fabricarea altor mijloace de transport etc.), în construcții, comerț, transport, tranzacții 

imobiliare, hoteluri și sănătate au înregistrat creșteri ale numărului angajaților pe parcursul 

anilor 2010 - 2012. Domenii, precum producția și furnizarea de energie electrică și termică și 

învățământul, au înregistrat scăderi ale numărului angajaților între 2010 -2012. Conform INS, 

în anul 2013, la nivelul județului Galați, a existat un număr de 10.975 de firme.  

 

Tabel 53. Detalierea structurilor și a numărului de firme pe ramurile economice ale 

județului Galați 

Anul Total  

2010 2011 2012 

Agricultură, silvicultură și pescuit 409 382 390 

Industria extractivă 13 12 12 

Industria prelucrătoare 942 919 1.023 

Producția și furnizarea de energie electrică și termică 10 7 9 

Distribuție apă, salubritate, gestionare deșeuri, activități de 

decontaminare 
106 97 79 

Construcții 943 907 977 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea 

autovehiculelor 
5.189 4.966 5.629 

Transport, depozitare și activități de poștă și de curier 647 586 600 

Hoteluri și restaurante 537 487 561 

Informații și comunicații 238 223 250 

Intermedieri financiare și asigurări 185 173 184 

Tranzacții imobiliare și activități de servicii prestate în 

principal întreprinderilor 
712 212 235 

Învățământ 59 51 51 

Sănătate și asistență socială 129 125 138 

Alte activități de servicii colective, sociale și personale 237 208 225 
Sursa: http://www.galati.insse.ro/main.php 

 

În județul Galați, cele mai mult firme sunt implicate în diverse subramuri ale industriei 

prelucrătoare, numărul acestora fiind în creștere pe segmentul analizat al anilor 2010 - 2012. 

Sectorul comerțului se află pe locul 2 după industria prelucrătoare și primul loc ca număr de 

firme.  În industria extractivă sunt 12 firme care activează în domeniu (la nivelul anului 

2012), în timp ce  firmele care se ocupă cu producția și cu furnizarea de energie electrică și 

termică sunt în număr de 10 (raportat tot la anul de referință 2012).  Din perspectiva evoluției 

numărului agenților economici ce activează în sectoare economice importante precum: 

construcțiile, transporturile, precum și hotelurile și restaurantele, se poate evidenția faptul că  

s-au înregistrat creșteri însemnate în anul 2012 în raport cu 2011.  
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Tabel 54. Caracteristici și particularități ale economiei județului Galați. Tabel 

comparativ asupra Valorii Adăugate Brute 

  UE-27 RO Regiunea 

Sud Est 

Județul 

Galaţi 

Agricultură, silvicultură, piscicultură 1,8 7,5 11,8 12,50 

Industrie 20,1 25,8 25,8 25,59 

Construcţii 6,5 11,9 12 13,41 

Servicii, din care: 71,6 54,8 50,4 48,49 

Comerţ + Hoteluri şi restaurante +  Transport, 

depozitare, comunicaţii 
21,1 25 23 20,19 

Intermedieri financiare + Tranzacţii imobiliare,  

servicii pt. întreprinderi 
28,1 15 12,7 13,68 

Servicii publice şi alte servicii 22,4 14,8 14,7 14,62 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 

Sursa: Plan Local de Acțiune, Județul Galați, Document elaborat de Comitetul Local de Dezvoltare a 

Parteneriatului Social al judeţului Galaţi,  2013-2020 

 

După cum se poate vedea și în tabelul 54, judeţul Galați are o pondere superioară 

mediei regionale și naţionale în privința multor caracteristici și particularități economice. 

Industria prelucrătoare din județ deţine locul 3 în Regiunea Sud - Est, cu o pondere de 23,1% 

iar energia electrică,termică, gaze, apă — locul 1, cu o pondere de 4,6%. Ponderea valorii 

adăugate brute în agricultura judeţului, de 13,8%, este superioară mediei regionale, care este 

12,6%. Cu o pondere de 8,6% din valoarea adăugată brută, superioară mediei regionale și 

naţionale, construcţiile poziționează judeţul pe locul 2 în regiune. Serviciile au o pondere de 

49,2% a valorii adăugate brute în județ, inferioară valorii regionale și se plasează pe 

penultimul loc între judeţele regiunii. 

 

Concluzie: 

 

 Industria prelucrătoare, comerțul și construcțiile asigură, în județul Galați, cea mai 

mare parte din cifra de afaceri a întreprinderilor, asigurând deopotrivă (conform datelor 

statistice) și cele mai multe locuri de muncă.   

 Cele mai importante valori ale cifrelor de afaceri au fost înregistrate la nivelul 

industriei prelucrătoare precum și la nivelul comerțului cu ridicata și amănuntul. Evoluții  

notabile pe un trend crescător au fost înregistrate în cadrul industriei extractive, de distribuției 

a apei, salubrității, gestionării deșeurilor, a domeniilor sănătății și asistenței sociale, precum și 

al tranzacțiilor imobiliare. 

 În cadrul unei evoluții relativ stagnante pot fi menționate situațiile înregistrate în 

domeniul construcțiilor, al hotelurilor și restaurantelor, al informațiilor și comunicațiilor, 

precum și al învățământului. O evoluție semnificativă în cadrul unui trend descrescător a fost 

înregistrată pentru domeniile de producție și furnizare de energie electrică și termică, gaze, 

apă caldă. 

 În ceea ce privește valoarea adăugată brută (VAB), la nivelul județului Galați, se 

înregistrează o evoluție asimetrică a valorilor statistice pentru acest parametru. Astfel, 

sectoare precum agricultura, industria și construcțiile se află deasupra mediei UE – 27, în timp 
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ce sectorul serviciilor cu subramurile menționate se situează sub medie. Investițiile viitoare ce 

se vor realiza la nivelul județului Galați, trebuie să consolideze poziția de creștere a 

sectoarelor de agricultură, industrie și comerț, precum și să impulsioneze dezvoltarea 

serviciilor (pentru reducerea diferențelor față de media UE – 27).       

 

c. Structura teritorială a economiei județului Galați 

 

În județul Galați principalul pol urban de creștere în care se concentrează activitatea 

economică este municipiul Galați. În mediul urban este cea mai mare parte a industriei, aici 

există un parc industrial, un parc științific și tehnologic de software, precum și o zonă liberă în 

municipiul Galați. În afară de infrastructura tehnologică specifică parcurilor mai sus 

menționate este de asemenea important de evidențiat calitatea profesională  deosebită a 

resurselor umane ce deservesc  respectivele structuri. De faptul trebuie menționat că în 

ansamblu gradul de pregătire profesională a populației din județul Galați este foarte ridicat. 

O a doua perspectivă economică este cea legată de transporturi și a conectivității 

asigurate prin intermediul  acestora. La nivelul județului Galați există o conexiune bună cu 

rețeaua de transport rutier și rețeaua de transport feroviar. De asemenea există o conexiune 

bună și în cadrul rețelei de telecomunicații. 

O a treia prespectivă economică este legată de situația resurselor naturale și a 

agriculturii. Din acestă perspectivă se poate menționa faptul că în mediul rural din județul 

Galați, resursele naturale se află  în stare bună de conservare. De asemenea este interesant de 

menționat faptul că există o suprafață agricolă mare, cu potențial de diversificare a culturilor. 

Există de asemenea grupuri și asociații de producători, care se implică și investesc în sectorul 

agricol.  

O componentă aparte a domeniului agriculturii o reprezintă sectorul de produse 

ecologice. Acest tip de sector  înregistrează  o tendință de creștere estimându-se că acest tip de 

produse va aduce un plus de valoare atât pe piață, cât și pentru economia din județ. Rămând în 

spectrul mediului rural este important de menționat că în diverse zone ale județului Galați 

(inclusiv în zonele de frontieră), există arii cu un potențial piscicol ridicat după cum și un 

potențial turistic însemnat (conectate în anumite cazuri, în mod direct sau indirect). 

Tot în mediul rural, în afară de tipologiile de activități aducătoare de plus valoare 

menționate mai sus, menționăm că în anumite zone rurale sunt construite parcuri eoliene și 

parcuri fotovoltaice, zona teritorială furnizând condițiile necesare pentru funcționarea 

adecvată a acestora.
52

 (o structură detaliată a specificului economic al localităților din județul 

Galați, poate fi studiat la anexa „Analiza potențialului de dezvoltare pentru fiecare autoritate 

publică locală din județul Galați”). 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Dezvoltare spațial-teritorială, în orizont 2035, în județul Galați: Acțiuni de planificare teritorială strategică 

în orizont 2035. Studiu privind zone urbane funcționale 
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Concluzie: 

 

           Poziționarea geografică a localităților din județul Galați generează de cele mai multe 

ori oportunități pentru dezvoltarea economică acestora și implicit, prin extrapolare, 

contribuind la dezvoltarea întregului județ. Astfel, sunt înregistrate avantaje deosebite în ceea 

ce privește existența unor bune rețele de telecomunicații, a unei rețele de transport feroviar și 

a unei infrastructuri de transport acceptabile. Nivelul ridicat al pregătirii profesionale al 

populației precum și bogatele resurse de ordin cultural și istoric conferă zonei niște atuuri 

importante ce pot fi fructificate în mod concret și în plan economic. Existența unui important 

pol de dezvoltare urbană (precum municipiul Galați) reprezintă de asemenea un alt argument 

în sprijinul atractivității economice al zonei. 

 Orientarea actuală către dezvoltarea și sprijinirea practicării agriculturii ecologice cât 

și de punere în practică a politicilor de conservare a mediului, contribuie de asemenea în mod 

determinant la eforturile de creștere a potențialului economic al județului Galați.    

 

 

d. Volumul investițiilor interne  

 

În cadrul acestui subcapitol sunt analizate investițiile brute de capital provenite din 

surse de finanțare internă. Un indicator foarte important al evoluțiilor economice înregistrate 

îl reprezintă volumul investițiilor brute de capital, pe care îl înregistrează județul/regiunea 

analizată. Din această perspectivă se pot observa (în cadrul tabelului 55) evoluțiile investițiilor 

brute de  capital pentru principalele sectoare și ramuri industriale (în perioada 2010 – 2012). 

Cele mai mari investiții interne la nivelul județului Galați au fost făcute în anul 2011, 

în industria prelucrătoare. De asemenea, cel mai mare volum de investiții, per total, a fost 

înregistrat tot în anul 2011.  Construcțiile, comerțul, transportul și serviciile fac parte din 

domeniile care primesc cele mai mari investiții pe plan intern. 

 

Tabel 55. Investiții brute de capital (milioane lei prețuri curente) ale unităților locale 

active, din industrie, construcții, comerț și alte servicii, pe activități ale economiei 

naționale în județul Galați 

 Anul 2010 2011 2012 

Industria extractivă 1 - 71 

Industria prelucrătoare 576 1.175 219 

Producția și furnizarea de energie electrică și termică 56 - 27 

Distribuție apă, salubritate, gestionare deșeuri, activități de 

decontaminare 
171 108 41 

Construcții 114 175 119 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea 

autovehiculelor 
180 208 217 

Transport, depozitare și activități de poștă și de curier 137 191 229 

Hoteluri și restaurante 24 29 17 

Informații și comunicații 15 25 11 

Tranzacții imobiliare și activități de servicii prestate în 47 89 87 
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principal întreprinderilor 

Învățământ 1 1 1 

Sănătate și asistență socială 9 5 5 

Alte activități de servicii colective, sociale și personale 10 6 7 

TOTAL JUDEȚ 1.341 2.143 1.051 

Sursa:http://www.galati.insse.ro/main.php 

 

Conform datelor statitice prezentate mai sus, cele mai mari investiții brute au fost 

făcute în industria prelucrătoare, urmată de sectorul de transport și de sectorul de construcții.     

În conformitate cu datele analizate, cele mai mari investiții au fost realizate pe parcursul 

anului 2011.  

Societăție comerciale de talie mare sunt principalii investitori interni care se regăsesc 

la nivelul județului, urmate de instituții bancare și de alte tipuri de fonduri interne de investiții. 

O altă perspectivă privind creșterea volumului investițiilor brute este dată și de 

implementarea proiectelor desfășurate de autoritățile publice locale. În afară de perspectiva 

investițională prin intermediul implementării acestor proiecte se generează la nivelul județului 

Galați și o importantă valoare economică.  

  

Concluzie: 

 

 Analizând perspectiva investițiilor brute pe capital la nivelul județului Galați se poate 

concluziona asupra unui trend global crescător pentru majoritatea ramurilor industriale (dar și 

trenduri descrescătoare în cadrul câtorva ramuri) evidențiind o perspectivă eterogenă a 

evoluției divreselor ramuri industriale sau subsectoare de activitate.  

  La nivelul industriei extractive trendul de creștere este unul extrem de accelerat (de la 

un milion lei investiții 2010, la 71 milioane investiții 2012). 

            Pentru alte subsectoare precum construcțiile, comerțul cu ridicata și amănuntul, 

transportul, hoteluri și restaurant, informații și comunicații, învățământ, sănătate și asistență 

socială, trendurile de investiții s-au păstrat cu mici variații în aproximativ aceleași limite. 

Există și domenii în cadrul cărora s-a înregistrat o evoluție dinamică accelerată. Aici putem 

prezenta situația industriei prelucrătoare în care investițiile brute de capital au crescut de la 

1.175 lei în 2011, la 2.012 milioane lei în 2012.  

 Există însă și domenii ce s-au situat pe un trend descrescător, precum zonele de 

distribuție apă, salubritate, gestionare deșeuri, activități de decontaminare, în cadrul cărora 

investițiile brute de capital au scăzut de la 171 milioane lei în 2010, la 41 milioane lei în 2012. 

Și în cadrul domeniilor sectoriale trebuie definite politici și proiecte concrete pentru 

încurajarea investitorilor și oferirea unui climat investițional predictibil și stabil.            
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e. Volumul investițiilor externe 

 

În cadrul acestui subcapitol sunt analizate investițiile brute de capital provenite din 

surse de finanțare externe precum și caracteristici acestora, tipologii de investitori și 

distribuția investitorilor externi, după țările de origine. Astfel în tabelul numarul 56 sunt 

prezentate următoarele informații relevante privind principalele investiții brute directe de 

capital extern: 

 

Tabel 56. Principalele investiții brute directe - de capital extern în județul Galați (2012) 

Nr. 

Denumirea 

Societății 

Comerciale 

Țara de 

proveniență 

Anul 

înființării 

ca investiție 

străină 

directă 

Capital 

social total 

(mii lei) / 

procent de 

participare 

străină 

Obiectul 

principal de 

activitate 

1. 

S.C. AGRIUM 

AGROPORT 

ROMANIA S.A. 

Italia/Belgia 1996 

9.000,0 

68,76% 

(Italia) 

31,24% 

(Belgia) 

Comerţ cu 

ridicata al 

produselor 

chimice 

2. 
S.C. MARTENS 

S.A. 
Belgia 1998 

2.331,3 

67,67% 

Fabricarea 

berii 

3. 

S.C. METEX 

BIG 

S.A. 

Cipru 1998 
9.640,0 

92,93% 

Închirierea şi 

subînchirierea 

bunurilor 

imobiliare 

proprii 

sau închiriate 

4. 

S.C. 

ŞANTIERUL 

NAVAL 

DAMEN 

Galaţi S.A. 

Olanda 1999 
32.339,6 

97,68% 

Construcţia 

de 

nave şi 

structuri 

plutitoare 

5. 

S.C. 

ALEWIJNSE 

Galaţi S.A. 

Olanda 1999 
128,2 

100% 

Activităţi de 

inginerie şi 

consultanţă 

tehnică 

6. 

S.C. ARCELOR 

MITTAL Galați 

S.A. 

Elveția 2001 
2.455.523,2 

99,7% 

Producţia de 

metale 

feroase 

sub forme 

primare şi de 

feroaliaje 

7. 

S.C. 

ROMPORTMET 

S.A. 

Elveția 2005 
2.530,8 

89% 

Manipulări 

(servicii) 
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8. 

S.C. ARCELOR 

MITTAL 

TUBULAR 

PRODUCTS 

Olanda 2006 
11.351,1 

100% 

Producţia de 

tuburi, ţevi, 

profile 

tubulare şi 

accesorii 

pentru 

acestea din 

oţel 

9. 

S.C. ROM 

CAPITAL 

INVERSIONES 

S.R.L. 

Spania 2008 
47.617,9 

100% 

Cumpărarea 

şi 

vânzarea de 

bunuri 

imobiliare 

10. 

S.C. PHOENIX 

SLAG 

SERVICES 

S.R.L. 

Olanda 2010 
10.857,0 

100% 

Recuperarea 

materialelor 

reciclabile 

sortate 

Sursa: Banca Națională a României 

 

Domeniile principale în care s-au realizat investițiile externe brute sunt cele care 

aparțin de industria metalurgică și de construcții. Producția de metale feroase, sub forme 

primare și de feroaliaje, producția de tuburi și țevi din oțel, recuperarea materialelor 

reciclabile sortate (în principal din metal) sunt doar unele dintre ramurile domeniului în care 

au fost făcute investiții din exterior. Construcțiile (navale) sunt un alt domeniu în care s-a 

investit capital străin, precum și în piața imobiliară sau în servicii. 

Pentru a realiza un clasament al primelor trei poziții investiționale externe este de 

evidențiat faptul că volumul cel mai mare de capital străin a fost investit în producția de 

metale feroase, urmat de piața imobiliară și de construcția de nave și structuri plutitoare.  

Investitorii străini sunt, în principal, din țări precum Elveția, Olanda și Belgia, care au 

mai investit fonduri importante în dezvoltarea și a altor afaceri din județul Galați,.  

Oraşele mici, precum Tecuci, Tg. Bujor și Bereşti, nu se dezvoltă în acelaşi ritm cu 

municipiul Galați, deoarece se manifestă o lipsă a infuziei de capital proporțională cu 

necesitățile financiare pentru dezvoltarea respectivelor orașe.
53

 

Datorită atractivității economice deosebite, investițiile brute externe nu s-au limitat 

numai la județul Galați, acest aspect face ca în conformitate cu datele statistice furnizate de 

INS, regiunea Sud – Est să se afle pe a doua poziție în clasamentul național al investițiilor 

străine directe.  

Raportat la numărul de societăţi comerciale cu participare străină la capital, 

înregistrate pe total ţară, judeţul Galaţi deţine numai 0,8%. Conform celor precizate în cadrul 

tabelului 56, se poate observa o mare varietate a volumelor investiționale, cea mai importantă 

investiție străină din judeţul Galaţi, până în prezent, o reprezintă preluarea combinatului 

siderurgic din municipiul Galaţi de către Mittal Stell Holding.
54

 

                                                           
53

 Plan local de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic Județul Galați 2013-2020 
54

 Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Galați 
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Concluzie: 

          Există agenți economici din statele membre ale Uniunii Europene care au făcut pe 

parcursul timpului o serie de investiții semnificative în județul Galați ( multe dintre acestea 

neavând doar un caracter de singularitate, ci realizându-se investiții multiple). 

           În prezent, capacitatea de producție și exportul de produse finite au scăzut față de 

valorile înregistrate la nivelul anilor trecuți.  

          Una dintre cele mai importante direcții căreia trebuei să-i fie acordată o atenție 

deosebită în perioada următoare de timp o reprezintă atragerea unor investitori externi care să 

aibă disponibilitatea de a investi capital semnificativ în domenii pe care acestea le găsesc 

atractive, conducând astfel în mod inevitabil către dezvoltarea economică, ce va conduce și la 

crearea de noi locuri de muncă, precum  și la creșterea calității vieții.   

 

f. Analiza mediului IMM-urilor și agenților economici din județul Galați 
 

Mediul IMM-urilor și al agenților economici a înregistrat la nivelul județului Galați o 

dinamică deosebită. Au fost înregistrate deopotrivă o multitudine de cereri pentru noi 

înmatriculări de persoane juridice cât și solicitări de închidere a activității desfășurate sau de 

radiere a unor alte persoane juridice din mediul de afaceri. Spre a exemplifica această 

dinamică, evidențiem faptul că  în perioada 01.01.14 – 31.01.14, la nivelul județului Galați, au 

fost înregistrate 197 de înmatriculări ale persoanelor juridice.  Nu au existat înmatriculări 

pentru societăți în comandită sau pentru societăți pe acțiuni. Au fost constituite 2 întreprinderi 

familiale, 32 de întreprinderi individuale, 49 de persoane fizice autorizate și 114 societăți cu 

răspundere limitată.
55

 

Un criteriu foarte important după care se pot analiza companiile, îl reprezintă categoria 

de agent economic în care se pot încadra acestea.  

Există un cadru legislativ care clasifică agenții economici atât în funcție de numărul de 

angajați, cât și în funcție de cifra de afaceri anuală/active deținute. În acest sens se poate 

menționa Legea 346/2004 din 14 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare. Legea 

346/2004 evidențează cele 3 categorii fac parte din IMM-uri. 

 microîntreprinderi - au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă 

sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;  

 întreprinderi mici - au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală 

netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei; 

 întreprinderi mijlocii - au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri 

anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care 

nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
56

  

Conform datelor INSSE, trebuie menționat că peste 90% din numărul total de companii 

înregistrate în România se încadrează în categoria IMM-urilor. 

 

                                                           
55

 http://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici 
56

 Legea 346/2004 
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1. Analiza agenților economici mari 
 

În acest subcapitol se va prezenta evoluția numărului agenților economici, după 

obiectul de activitate și după mărime, în funcție de numărul de angajați. De asemenea, va fi 

prezentată evoluția numărului unităților economice înființate sau radiate. Se vor prezenta și 

cei mai importanți agenți economici mari din județul Galați. 

 

Tabel 57. Situația numărului agenților economici mari la nivelul județului Galați 

 Număr unități 

economice 2010 

Număr unități 

economice 2011 

Număr unități 

economice 2012 

 Total 

Agenți 

economici 

Mărime 

după 

numărul 

de salariați 

Total 

Agenți 

economici 

Mărime 

după 

numărul 

de salariați 

Total 

Agenți 

economici 

Mărime 

după 

numărul 

de salariați 

Total 10.952 34 9.808 33 10.445 33 

Industria 

extractivă 

12 0 12 1 13 1 

Industria 

prelucrătoare 

1.023 9 919 5 942 5 

Sursa: Statistică Teritorială Repere Economice și Sociale Regionale, INS, 2014 

 

 După cum se poate observa în tabelul 57, număr întreprinderilor care au peste 250 de 

angajați prezintă o evoluție constantă ( 34 întreprinderi mari în 2010, respectiv 33 în 2012). 

Domeniul transportului și al depozitării are cel mai mare număr de firme cu peste 250 de 

angajați, urmat de domeniul industriei prelucrătoare și al serviciilor administrative și servicii 

de suport (la finele anului 2012).   

 

Tabel 58. Evoluția procentuală a numărului agenților economici la nivelul județului 

Galați 

 Număr unități economice 2011 Număr unități economice 2012 

 Total 

Agenți 

economici 

Mărime după 

numărul de salariați 

Total 

Agenți 

economici 

Mărime după 

numărul de salariați 

Total -9,79% -2,94% 5,72% 0,00% 

Industrie 

extractivă 

0.00% 0,00% 8,33% 0,00% 

Industrie 

prelucrătoare 

-10,17% -44,44% 2,50% 0,00% 

Sursa: Statistică Teritorială Repere Economice și Sociale Regionale, INS, 2014 

  

Tabelele prezentate anterior au reliefat variațiile înregistrate la nivelul societăților 

comerciale (analizate la nivel global peîdiverse subramuri sau subsectoare de activitate) în 

intervalul 2010 – 2012.  

În cadrul evenimentului „Topul Național al Firmelor Private din România 2013”, 

realizat de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania, există 

companii din județul Galați care au reușit să se plaseze printre primele 100 de firme. La 

categoria întreprinderi mari, au fost ocupate locurile 31 (S.C MAIRON S.A.), 44 (S.C. 
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ARABESQUE S.R.L.) și 87 (S.C. ȘANTIERUL NAVAL DAMEN S.A.). Principalele 

domenii în care activează firmele mari (în top 100 firme mari la nivel național) din județul 

Galați sunt domeniul materialelor de construcții, domeniul metalurgic și domeniul 

construcțiilor navale. Indicatorii aleși pentru clasificare au fost cifra de afaceri netă, profitul 

din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența 

utilizării capitalului angajat.
57

  S.C MAIRON S.A
 
 și .C. ARABESQUE S.R.L. au fost 

selectate și în topul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, la categoria firmelor 

mari în 2012. 

 

  

2. Analiza IMM-urilor 

 

Principalele domenii în care activează cele mai importante firme mijlocii (în top 100 

firme la nivel național) din județul Galați sunt domeniul construcțiilor (infrastructură de 

transport) și industria metalurgică. 

Potențialul de dezvoltare al sectoarelor mai sus enumerate este foarte ridicat, punerea 

în valoare în mod eficient a acestora putând contribui semnificativ la dezvoltarea economică a 

județului Galați.  

 

Tabel 59. Situația numărului IMM-urilor le nivelul județului Galați 

 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 
Total  Micro Mijlocie Mare Total  Micro Mijlocie Mare Total  Micro Mijlocie Mare 

Total 10.952 9.754 970 194 9.880 8.608 1.043 196 10.445 9.133 1.084 195 

Industria 

extractivă 
12 10 1 1 12 9 1 1 13 9 2 1 

Industria 

prelucrătoare 
1.023 743 206 65 919 635 211 68 942 662 206 69 

Producția și 

furnizarea de 

energie 

electrică și 

termică, 

gaze apă 

caldă și aer 

condiționat 

9 3 1 2 7 2 1 0 10 5 0 1 

Distribuția 

apei; 

salubritate, 

gestionarea 

deșeurilor, 

activități de 

decontamina

re 

79 52 16 1.032 97 70 16 10 106 82 15 8 

Construcții 977 827 115 34 907 726 140 36 943 765 138 36 

Comerț cu 

ridicata și cu 

amănuntul; 

repararea 

autovehicule

lor și 

5.629 5.209 383 12 4.966 4.525 411 27 5.189 4.722 432 33 

                                                           
57

 http://www.tnf.ro/index.php/ro/ 
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motocicletel

or 

Transport și 

depozitare 
600 528 51 5 586 515 49 14 647 565 60 14 

Hoteluri și 

restaurante 
561 500 56 6 487 417 66 4 537 471 63 3 

Informații și 

comunicații 
250 226 18 1 223 202 14 6 238 215 16 6 

Tranzacții 

imobiliare 
235 224 9 9 212 199 11 1 236 220 14 1 

Activități 

promoțional

e, științifice 

și tehnice 

760 726 24 12 682 647 28 7 712 674 31 6 

Activități de 

servicii 

administrativ

e și activități 

de servicii 

suport 

309 250 43 0 315 248 45 18 358 288 52 13 

Învățământ 51 44 7 0 51 45 5 1 59 54 5 0 

Sănătate și 

asistență 

socială 

138 128 10 4 125 111 14 0 129 110 19 0 

Activități de 

spectacole, 

culturale și 

recreative 

94 82 8 1 83 70 11 2 89 77 9 3 

Alte 

activități de 

servicii 

225 202 22 1 208 187 20 1 237 214 22 1 

Sursa: Statistică Teritorială Repere Economice și Sociale Regionale, INS, 2014 

 

După cum se poate observa și în tabelul 59, la nivelul județului Galați, cele mai multe 

firme fac parte din categoria microîntreprinderilor care au până în 10 angajați.  

 Numărul întreprinderilor care au între 10 și 49 angajați, este pe un trend ușor 

ascendent, aceste întreprinderi au parte de stabilitate, fapt datorat și potențialului ridicat al 

afacerii pe care o desfășoară și care a făcut posibilă această ascensiune a lor. 

 

Tabel 60. Evoluția procentuală a numărului IMM-urilor la nivelul județului Galați 

 Anul 2011 Anul 2012 
Total Micro Mijlocie Mare Total Micro Mijlocie Mare 

Total -9,79% -11,75% 7,53% 1,03% 5,72% 6,10% 3,93% -0,51% 

Industria 
extractivă 

0,00% -10,00% 0,00% 0,00% 8,33% 0,00% 100,00% 0,00% 

Industria 
prelucrătoare 

-10,17% -14,54% 2,43% 4,62% 2,50% 4,25% -2,37% 1,47% 

Producția și 

furnizarea de 

energie 

electrică și 

termică, gaze 

apă caldă și aer 

condiționat 

-22,22% -33,33% 0,00% -100,00% 42,86% 150,00% 
-

100,00% 
0,00% 

Distribuția 22,78% 34,62% 0,00% -99,03% 9,28% 17,14% -6,25% -20,00% 
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apei; 

salubritate, 

gestionarea 

deșeurilor, 

activități de 

decontaminare 

Construcții -7,16% -12,21% 21,74% 5,88% 3,97% 5,37% -1,43% 0,00% 

Comerț cu 

ridicata și cu 

amănuntul; 

repararea 

autovehiculelor 

și 

motocicletelor 

-11,78% -13,13% 7,31% 125,00% 4,49% 4,35% 5,11% 22,22% 

Transport și 

depozitare 
-2,33% -2,46% -3,92% 180,00% 10,41% 9,71% 22,45% 0,00% 

Hoteluri și 

restaurante 
-13,19% -16,60% 17,86% -33,33% 10,27% 12,95% -4,55% -25,00% 

Informații și 

comunicații 
-10,80% -10,62% -22,22% 500,00% 6,73% 6,44% 14,29% 0,00% 

Tranzacții 

imobiliare 
-9,79% -11,16% 22,22% -88,89% 11,32% 10,55% 27,27% 0,00% 

Activități 

promoționale, 

științifice și 

tehnice 

-10,26% -10,88% 16,67% -41,67% 4,40% 4,17% 10,71% -14,29% 

Activități de 

servicii 

administrative 

și activități de 

servicii suport 

1,94% -0,80% 4,65% 0,00% 13,65% 16,13% 15,56% -27,78% 

Învățământ 0,00% 2,27% -28,57% 0,00% 15,69% 20,00% 0,00% 
-

100,00% 

Sănătate și 

asistență 

socială 

-9,42% -13,28% 40,00% -100,00% 3,20% -0,90% 35,71% 0,00% 

Activități de 

spectacole, 

culturale și 

recreative 

-11,70% -14,63% 37,50% 100,00% 7,23% 10,00% -18,18% 50,00% 

Alte activități 

de servicii 
-7,56% -7,43% -9,09% 0,00% 13,94% 14,44% 10,00% 0,00% 

 

După cum se poate observa și în tabelul 60, la nivelul județului Galați, numărul 

microîntreprinderilor a suferit o scădere de 11,75%, în anul 2011, față de anul 2010. În 

schimb, numărul acestora a început să crească în anul 2012, cu 6,10%, față de anul 2011. 

Aceste variații procentuale se pot explica și prin faptul că microîntreprinderile reprezintă 

categoria de organizații cu cea mai mare sensibilitate la modificările din mediul extern ( de 

ordin legislativ, economic, politic etc.). Totodată microîntreprinderile au parte de accesul cel 

mai greoi la activitatea de creditare din partea băncilor, dar și la accesarea de finanțări 

nerambursabile ( în sensul de a-și asigura fluxul de numerar necesar pentru implementarea 

proiectelor). Ca un avantaj, trebuie menționat și faptul că microîntreprinderile (datorită 

caracteristicilor lor) au și cea mai mare mobilitate de a se o orienta către noi oportunități de 

afaceri ( în general către zonele de nișă). 
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 Numărul întreprinderilor care au între 10 și 49 de angajați a înregistrat o creștere mai 

mică în anul 2012, în comparație cu anul 2011. 

O parte din întreprinderile care au între 50 și 249 de angajați au un potențial foarte 

mare de a intra în categoria întreprinderilor de peste 250 de angajați, această oportunitate 

depinzînd și de carateristicile și oportunitățile oferite de către piața de consum de la nivelul 

județului Galați. 

În cadrul programului de finanțare START (condus de Departamentul pentru 

Întreprinderi Mici și Mijlocii Mediul de Afaceri și Turism) ce sprijină dezvoltarea abilităților 

antreprenoriale în rândul tinerilor, s-a putut constata faptul că 14% dintre aplicanții admiși (pe 

baza evaluării unui plan de afaceri) provin din județul Galați  

Acest lucru dovedește că, la nivelul județului, există dorința unui procent din locuitori 

de a își dezvolta spiritul antreprenorial. Ideile de afaceri ale acestora pot fi susținute prin 

programe care să le ofere facilități fezabile, pentru a își putea dezvolta o microîntreprindere. 

Prin fezabile,  se înțelege diminuarea obligațiilor și a birocrației, și nu constrângerea lor prin 

obligativitatea unui număr de angajați sau prin condiții severe pentru acordarea fondurilor. 

Toate acestea reprezintă premise adecvate pentru tinerii care au idei de afaceri,  de a le crește 

atât interesul, cât și competitivitatea. 

Potrivit prevederilor legale în vigoare, locuitorii din județul Galați (asemenea celorlalți 

cetățeni ai României) care nu au mai deținut o firmă (indiferent de vârstă), pot înființa gratuit 

o microîntreprindere.  

Aceasta prevedere legislativă motivează locuitorii să înceapă o afacere proprie. Pe 

lângă existența cursurilor gratuite de antreprenoriat pentru tinerii din județul Galați (de 

exemplu: Asociația Centrul de Dezvoltare SMART), pentru ca practicile și cunoștințele 

acumulate în urma acestor cursuri să fie valorificate, trebuie să existe o infrastructură 

dezvoltată a mediului de afaceri, la nivel de IMM-uri. 

 

2.1 Analiza sistemului bancar din județul Galați 

 

În anul 2014, la nivelul județului Galați, își desfășurau activitatea 110 unități bancare 

aparținând unui număr de 26 bănci comerciale. Băncile BRD, BCR, Raiffeisen și CEC Bank, 

dețin cele mai multe unități bancare în teritoriu. 

În privința creditelor, agenții economici reprezintă o sursă importantă pentru sistemul 

financiar – bancar din județul Galați, fapt datorat accesării creditelor cu o valoare mai mare 

față de populația județului în perioada 2008 – 2012. Creditele în valută au un procent de 

accesare net superior creditelor în lei (cu 17,9% până la 78,2% pe an mai mari). În privința 

economiilor, depozitele în lei sunt net superioare celor în valută (cei mai mulți clienți 

provenind din populația județului Galați).
58

 

Tabel 61. Lista băncilor din județul Galați  

Nr. 

Crt 

Denumirea instituției de credit Unități teritoriale din județul Galați 

Sucursale Agenții Puncte de 
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lucru 

1 Alpha Bank România S.A. 1 1 - 

2 ATE Bank România S.A. 1 - - 

3 Banca Comercială Intesa Sanpaolo România 

S.A. 

1 - - 

4 Bank Leumi România S.A. 1 - - 

5 BRD-Grup Societe Generale S.A. 1 19 - 

6 Banca Comercială Carpatica S.A. 2 2 3 

7 Banca Comercială Română S.A. 3 13 - 

8 Banca Italo-Romena Suc. Bucureşti - 1 - 

9 Banca Românească S.A. 3 - - 

10 Banca Transilvania SA 1 9 - 

11 Banca de Export Import a României 

EXIMBANK SA 

0 1 - 

12 Bancpost SA 2 2 - 

13 CEC Bank SA 2 10 - 

14 Credit Agricole Bank România SA 1 - - 

15 Credit Europe Bank SA 1 - - 

16 Garanti Bank SA - 2 - 

17 ING Bank - 1 - 

18 Libra Internet Bank SA 1 - - 

19 Marfin Bank România S.A. 1 - - 

20 OTP Bank România S.A. 1 - - 

21 Piraeus Bank România S.A. 2 1 - 

22 Procredit Bank România S.A. 2 1 - 

23 Raiffeisen Bank România SA - 13 - 

24 Romanian International Bank SA 1 - - 

25 Unicredit Ţiriac Bank SA 5 - - 

26 Volksbank România SA 2 - - 

 Total unităţi 34 73 3 

 Total Judeţ Galaţi 110 

Sursa : BNR – Structura teritorială a unităţilor instituţiilor de credit la 20 martie 2014 

3.  Structura producţiei industriale în judeţul Galaţi 

 

 

Acest subcapitol își 

propune să evidențieze evoluția 

parametrilor la nivel macro a 

producției industriale (de 

exemplu valoarea producției 

industriale, respectiv indicii 

producției industriale) la nivelul 

județului Galați. 

 

 

 

5.711.870,2 

6.697.399,0 
7.177.591,9 

2009 2010 2011

M
ii

 l
ei

 (
p

re
țu

ri
 c

u
re

n
te

) 

Anul 

Grafic 46. Valoarea producției 

industriale din judeţul Galaţi 
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Valoarea producţiei 

industriale din judeţul Galaţi a 

înregistrat creşteri, începând cu 

anul de referință 2009 până la 

nivelul anul 2012 (conform 

datelor din graficul 47).  

Aceste date indică 

evoluția progresivă a producției 

industriale din judeţul Galaţi, ce 

este corelată și cu  investițiile 

brute.  

 

În judeţul Galaţi, a existat 

o tendinţă de privatizare a 

întreprinderilor, în perioada 

2009-2010. Procentele firmelor 

care au capital majoritar de stat 

este în scădere treptată. În anul 

2011, raportul dintre cele două 

forme de proprietate, la nivelul 

judeţului Galaţi, este de 5,3%, 

firme cu capital majoritar de stat, 

şi de 94,7%, firme cu capital 

majoritar privat. 

Tabel 62. Indicii producției industriale – serie brută (anul 2014) 

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Nov. 

95,8 116,0 122,7 90,1 56,7 104,5 110,2 110,0 110,7 109,1 103,0 
Sursa: INS, Buletin statistic lunar al județelor 11/2014 

 

După cum este prezentat în tabelul de mai sus, valorile indicilor producției industriale 

din județul Galați, au oscilat pe 

parcursul anului 2014. Cele mai 

mari valori au fost înregistrate în 

ultimul semestru al anului 2014, 

media primului semestru 

înregistrând valori sub 100.    

  

4. Structura serviciilor şi a 

comerţului în judeţul Galaţi 
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55,5% 

96,1% 98,0% 

2009 2010 2011

P
ro

ce
n

t 

Anul 
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judeţul Galaţi a înregistrat creşteri, începând cu anul 2011. În anul 2010, valoarea serviciilor a 

scăzut cu 11,33%, faţă de anul 2009. În anul 2011, valoarea serviciilor a crescut cu 13,69%, 

faţă de anul 2010. Serviciile prestate din judeţul Galaţi au avut un trend oscilant în perioada 

2009 -2012.  

Indicii serviciilor 

comerciale prestate populaţiei 

din judeţul Galaţi sunt în 

creştere, din anul 2011. În 

anul 2010, indicii serviciilor 

au scăzut cu 6,12%, faţă de 

anul 2009. În anul 2011, 

indicii de servicii au crescut 

cu 33,06%, faţă de anul 2010. 

Acest fenomen indică faptul 

că serviciile oferite populaţiei 

din judeţul Galaţi au avut un 

trend oscilant în perioada 2009 - 2012.  

În judeţul Galaţi, a 

existat o tendinţă de 

privatizare a întreprinderilor 

care oferă servicii, în 

perioada 2009 - 2010. 

Procentele firmelor care au 

capital majoritar de stat sunt 

în scădere treptată. În anul 

2012, raportul dintre cele 

două forme de proprietate, la 

nivelul judeţului Galaţi, este 

de 6,90%, firme cu capital 

majoritar de stat, şi 93,10%, 

firme cu capital majoritar 

privat. 

Valoarea comerţului 

din judeţul Galaţi aproape a 

stagnat în perioada 2010 - 

2011. În anul 2010, valoarea 

comerţului a scăzut cu 1,68%, 

faţă de anul 2009. În anul 

2011, valoarea comerţului a 

rămas aproape la acelaşi nivel 

cu valoarea din anul 2010. 

Acest fenomen indică faptul 

că serviciile prestate din 
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judeţul Galaţi au rămas la același nivel în perioada 2009 - 2012. 

Indicii comerţului din 

judeţul Galaţi sunt în creştere 

din anul 2009. În anul 2010, 

indicii comerţului au crescut 

cu 9,42%, faţă de anul 2009. 

În anul 2011, indicii de 

comerţ au crescut cu 8,17%, 

faţă de anul 2010. Acest 

fenomen indică faptul că 

activitatea de comerţ din 

judeţul Galaţi a avut un trend 

de creştere în perioada 2009 -

2012.  

 

5. Structura sectorului agroalimentar și viti-vinicol în județul Galați 
 

 

Agricultura se ocupă cu procesul producerii de hrană vegetală și animală, de fibre, 

respectiv cu producerea a diverse materiale utile prin cultivarea sistematică a anumitor plante 

și creșterea animalelor. În judeţul Galaţi, agricultura face parte dintre sectoarele economice 

specifice acestei zone şi are un potenţial foarte mare de dezvoltare (dar există și riscul de 

inundații și de calamități în această zonă). Datorită poziţiei strategice pe care Galaţiul o are în 

teritoriu şi infrastructurii de transport de care beneficiază, potenţialul de export al produselor 

agricole este, de asemenea, unul foarte mare. Județul Galați ocupă un loc important la nivel 

național în domeniul legumiculturii, inclusiv ca suprafață ocupată de sere și solarii, respectiv 

legume timpurii. 

Suprafața agricolă se întinde la nivelul județului Galați pe o suprafață de 351.035 

hectare, conform datelor existente la nivelul anului 2014.  

Tabel 63. Evoluţia producţiilor medii la hectar a principalelor culturi agricole în judeţul 

Galaţi 

Cultura 

1995 2000 2005 2010 2013 2014 

Media-

kg/ha 

Media-

kg/ha 

Media-

kg/ha 

Media-

kg/ha 

Media-

kg/ha 

Media-

kg/ha 

Grâu+ secară 2.604 1.799 2.888 2.125 3.193 3.246 

Orz+orzoaică 3.219 1.883 2.168 1.750 2.328 2.487 

Porumb 2.059 1.467 4.219 3.838 4.182 3.804 
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Floarea soarelui 1.131 872 1.360 1.591 1.800 1.820 

Sfeclă 19.109 12.114 18.864 - 50.000 55.000 

Cartofi 9.133 7.500 16.839 15.884 14.361 14.765 

Legume 15.975 - 21.173 20.838 18.059 17.406 

Vie 5.025 4.325 2.399 3.513 4.396 2.629 

Livadă - 2.804 6.930 5.352 3.251 3.432 

Sursa: MADR, Raport privind starea economică, socială și administrativă a județului Galați pe anul 2014 

 

 

 

 

Tabel 64. Suprafaţă de teren agricol irigată în judeţul 

Galaţi 

Specificatii 2013 2014 

Suprafete contractate (ha) 61586.0 36246.0 

Suprafete irigate total(ha) : 

 
30333.5 14969.5 

Din care: Ud. I (ha) 14371.0 11076.0 

Sursa: MADR, Raport privind starea economică, socială și administrativă a județului Galați pe anul 2014 

 

Tabel 65. Număr firmelor care activează în domeniu agricol în judeţul Galaţi 

Domenii 2010 2011 2012 

Agricultură, 

silvicultură şi 

pescuit 

235 211 235 

Sursa: https://statistici.insse.ro/shop/ 

5.a Vinicultură, viticultură 

Județul Galați, în sud-estul Moldovei, a devenit o mare zonă viticolă, în care există 

patru podgorii: Dealul Bujorului (cu centrele viticole Bujoru, Smulți, Oancea și Berești), 
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Nicorești (cu centrele Nicorești și Buciumeni), Ivești (centrele viticole Ivești, Tecuci și 

Corod) și Covurlui (centrele viticole Băleni, Scânteiești, Pechea și Smârdan).
59

 

Începând din 1933, s-au înființat plantațiile cu viță nobilă. În fostul județ Covurlui 

exista deja, în 1942, o suprafață de 714 ha cu viță nobilă. Podgoria Dealul Bujorului are, în 

prezent, aproape 4000 ha de viță-de-vie și cuprinde centrele viticole Bujoru, Smulți, Oancea și 

Berești. În podgorie se cultiva soiuri de viță-de-vie pentru producerea vinurilor roșii de 

calitate superioară: Merlot, Cabernet Sauvignon, Fetească neagră, Babească neagră.  

De asemenea, sunt și soiuri pentru producerea de vinuri de consum 

curent: Fetească regală, Aligoté. Se mai cultivă soiuri pentru producerea de vinuri albe de 

calitate superioară: Fetească albă, Riesling italian, Muscat Ottonel, Sarba (la Bujoru, Berești și 

Smulți, pe terenuri mai puțin fertile).  

Vinurile de „Dealul Bujorului” au primit 13 premii la concursurile naționale și 

internaționale. În 2006, la Festivalul Național de Vinuri „Vinvest” de la 

Timișoara, „Cabernetul Sauvignon” a primit Medalia de Bronz, iar „Merlotul” de Bujoru și 

„Sarba” au primit Diplome de Onoare. În acelaşi an, la a 3-a ediție a Concursului de Vinuri 

Românești de la București, „Cabernetul Sauvignon” a obținut Medalia de Argint.  

În 2008, cu „Prințesa Covurluiului”, un „Riesling italian” foarte dulce, SCDVV Târgu 

Bujor a câștigat Medalia de Aur, la Concursul Internațional de Vinuri de la București, la 

concurență cu vinuri din renumite podgorii din Germania, Grecia, Republica Moldova, Chile, 

Uruguay, Australia și Noua Zeelanda.
60

 În județul Galaţi se fac şi celebrele vinuri „Dealul 

Bujorului”. Tradiţia vinurilor „Dealul Bujorului” începe în 1775, atunci când au fost atestate 

primele vii în zona localităţii Târgu Bujor. Atestările istorice spun că în 1873, podgoriile 

aveau 152 de proprietari.  

 

Tabel 66. Suprafața viilor pe rod în județul Galați 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Total – vii pe 

rod 

13.845 13.762 13.932 12.218 11.242 

Vii altoite pe 

rod 

6.816 6.935 6.997 6.427 5.697 

Vii hibride pe 

rod 

7.029 6.827 6.935 5.791 5.545 

Struguri de 

masă 

372 388 364 380 334 

Struguri de 

vin 

13.473 13.374 13.568 11.838 10.908 

Sursa: MADR, Raport privind starea economică, socială și administrativă a județului Galați pe anul 2014 

 

După cum se observă deopotrivă viile altoite pe rod cât și viile hibride pe rod au 

înregistrat un trend continuu descrescător între 2010 -2014, reliefând și prin intermediul 

acestui exemplu scăderile înregistrate în industria viniviticolă din ultimii ani. 

                                                           
59

 http://www.wineromania.com/files/docs/Romania_viticola_drumurile_viei_vinului.pdf 
60

 http://www.agriculturae.ro/index.php/vinuri-si-podgorii/regiunea-viticola-dealurile-%20moldovei/1138-

podgoria-dealul-bujorului.html 
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Reforma agrară a transformat aceste vii în GAS  (Gospodărie Agricolă de Stat),  care 

s-au transformat în IAS, în 1960. Printr-un decret de stat, în 1977, se înfiinţează Staţiunea de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie. 

În anul 2012, numărul firmelor care activează în agricultură a revenit la nivelul 

numărului înregistrat în anul 2010 

5.b Creșterea animalelor 

 În continuare vom realiza o analiză asupra evoluției numărului de bovine, ovine și 

caprine la nivelul județului Galați în perioada 2010 – 2012, precum și corelarea acestor 

statistici cu cele ale regiunii Sud – Est și ale județelor componente ale acestei regiuni. 

 

Tabel 67. Creșterea numărului bovinelor pe fiecare județ 

  Sud-Est Brăila Buzău Constanța Galați % Tulcea  Vrancea 

2010 231.400 40.746 55.148 31.907 30.225   29.370 44.004 

2011 231.879 41.412 54.604 33.382 30.077 -0,49% 28.988 43.416 

2012 240.415 46.344 55.646 33.168 30.288 0,70% 30.297 44.672 
Sursa: INS, Statistică teritorială, 2014 

 

În privința efectivelor de animale, numărul bovinelor din județul Galați a înregistrat o 

creștere de aproximativ 0,70%, începând cu anul 2011. Raportat la regiune, județul Galați 

înregistrează scăderi în ceea ce privește numărul bovinelor, în perioada 2010 – 2012. 

 

Tabel 68. Evoluţia efectivelor de animale în judeţul Galaţi 

Specia 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 

Bovine Total 135.300 63.323 55.609 49.349 41.278 34.676 32.191 

d. c. vaci+juninci 49.800 33.828 29.740 28.161 19.690 19.414 19.460 

Porcine total 225.900 122.796 65.849 59.807 84.619 73.500 74.718 

d.c. scroafe prăsilă 18.800 8.538 4.927 4.298 7.205 3.953 5.370 

Ovine total 343.700 254.490 194.181 207.829 298.480 281.576 281.902 

d.c. Oi şi mioare 230.200 181.294 137.615 146.244 178.500 201.382 191.012 

Caprine 16.937 16.648 8.176 24.360 30.400 83.478 84.042 

Sursa: MADR, Raport privind starea economică, socială și administrativă a județului Galați pe anul 2014 

   

 

 

Concluzie: 

 

 În ceea ce privește concluziile asupra analizei mediului IMM-urilor și agenților 
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economici din județul Galați se pot evidenția următoarele aspecte:  

 1. Concluzii asupra Analizei agenților economici mari 

 Numărul de agenți economici mari la nivel de județ este foarte mic în raport cu 

numărul total de agenți economici. La nivelul anului 2010 erau înregistrați 34 de agenți 

economici mari în timp ce în anul 2011 erau înregistrați 33 (raportând aceste date la totalul de 

10.952 societăți comerciale în 2010, repectiv 10.445 societăți comerciale în 2011). Cele mai 

multe societăți comerciale de talie mare au fost înregistrate în industria prelucrătoare, 

respectiv transport și depozitare (fiecare cu câte 9 societăți). Sunt însă domenii precum 

industria extractivă, hoteluri și restaurante, distribuția apei, salubritatea, în care avem 

înregistrat doar câte un agent economic de talie mare. Au existat societăți precum S.C. 

MAIRON S.A., S.C. ARABESQUE S.R.L. și S.C. ȘANTIERUL NAVAL DAMEN S.A., 

care au fost introduse în primele 100 de firme incluse la categoria top național a firmelor 

private din România 2013, la rubrica agenți economici mari. Numărul mic de agenți 

economici mari reprezintă o potențială problemă pentru viitor deoarece datele statistice arată 

faptul că într-o economie competitivă, proiectele de investiții majore sunt finanțate în general 

de către agenții economici mari.   

 2. Concluzii asupra analizei IMM-urilor 

 La nivelul anului 2010 erau 10.918 firme încadrate în categoria IMM-urilor în timp ce 

la nivelul anului 2011 numărul acestora a scăzut la 9.847 firme. Comparativ cu numărul de 

agenți economici mari, scăderea înregistrată între cei doi ani este mult mai mare. Trebuie 

menționat însă și faptul că raportul statistic între IMM și agenții economici mari este de 1 la 

30. Cele mai multe IMM-uri se regăsesc în domeniul comerțului cu ridicata (5.189 firme) iar 

la mare distanță fiin precedate de IMM-urile din industria prelucrătoare (942 firme), conform 

datelor statistice din 2012. La polul diametral opus cele mai puțin IMM-uri erau înregistrate în 

producția și furnizarea de enetgie electrică și termică, gaze, apă caldă (10 firme). Din totalul 

IMM-urilor cele mai multe (9.133 firme) aveau mai puțin de 9 angajați, aceste firme 

reprezentând practic, mai mult de 80% din totalul general al acestei categorii. Există o 

importantă tendință de dezvoltare a spiritului antreprenorial manifestată deopotrivă prin 

orientarea mai multor persoane (în general tinere) spre accesarea de fonduri de finanțare 

precum și a programelor de formare profesională pentru dezvoltarea capacității 

antreprenoriale. 

 3. Concluzii asupra structurii producției a județului Galați 

 O primă remarcă ar fi legată de trendul crescător al producției înregistrată în perioada 

analizată (2009 – 2011) dar și de perspectiva de creștere actuală (producția industrială a 

crescut cu aproximativ 25% între 2009 și 2011). Indicii producției industriale au avut de 

asemenea o evoluție bună, crescând cu 74,15% în 2010 față de 2009 și cu 1,98% în 2011 față 

de 2010. Capitalul majoritar de stat s-a diminuat aproape la jumătate în 2011 față de situația 

înregistrată în 2009, în timp ce capitalul majoritar privat a înregistrat un salt de la 89,7% la 

94,7% din totalul formelor juridice de proprietate. 

 4. Concluzii asupra serviciilor și a comerțului în județul Galați 

 Serviciile comerciale prestate populației au înregistrat un reviriment în 2011 după 

căderea înregistrată la nivelul anului 2010, aceeași evoluție fiind înregistrată și în cadrul 

indicilor serviciilor comerciale prestate populației. La nivelul anilor 2010 – 2011 valoarea 

comerțului a rămas în prag stagnant (o evoluție de doar 1,68%) urmând un ușor trend de 

creștere în continuare. 

 5. Concluzii la structura sectorului agroalimentar și viti – vinicol a județului Galați 

 Evoluția producției agricole în perioada 2010 – 2012 a avut un trend diferențiat pentru 

diverse categorii de produse agricole astfel dacă la producția de cereale boabe, grâu, orz, 

porumb, floarea soarelui au fost înregistrate scăderi seminificative față de mediile de 

producție a anilor precedenți, la secară, sfeclă de zahăr și fructe, evoluția înregistrată a fost 
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una pe un trend crescător. Se înregistrează un declin evident în domeniul viti – vinicol, în anul 

2012 numărul de firme care activau în acest domeniu a ajuns la nivelul celor din anii 2010. 

Există și domenii cu o situație relativ stagnantă, după cum ar fi domeniul legumelor unde în 

mod tradițional județul Galați a ocupat un loc important de foarte mult timp. În ceea ce 

privește evoluția numărului de bovine în perioada 2010 – 2012, aceasta o putem considera 

aproape staționară (diferențele anuale fiind cel mult de 0,70% în raport cu anii precedenți). 

Valorile  diferite față de cele ale producției de bovine au fost înregistrate în rândul porcinelor 

unde tendința de evoluție a urmat un trend evident descrescător (cu diferențe anuale de până la 

– 4,69%). În același timp, trenduri de creștere ușoare au avut loc pentru ovine și caprine (cel 

mai mult 3,75% pentru ovine, respectiv 4,84% pentru caprine). 

 Concluzia generală pentru acest domeniu este că exită o mare varietate de probleme ce 

trebuie soluționate dar pentru care trebuie să existe o strategie care să aibă un caracter incluziv 

(deoarece marea parte din probleme sunt interconectate). Există domenii care au avut un trend 

de evoluție constant crescător, există domenii care au stagnat precum și domenii care au 

pornit pe un trend descrescător accentuat. Acest fapt indică aplicarea de politici și măsuri de 

intervenție diferențiate corelate însă la nivelul unui program strategic capabil să acopere 

întregul domeniu.       
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Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=TUR101C 

g. Turismul și promovarea activităților de turism în județul Galați 

 

 

1. Cadrul general al turismului 

 

 

Turismul este un sector important al economiei județului Galați, având un potențial de 

dezvoltare major pe termen mediu și lung. La nivelul județului Galați, pot fi întâlnite mai 

multe tipuri de turism, precum: turismul de agrement, agroturismul, turismul cultural, turismul 

de afaceri, turismul de croazieră etc.  

 

 

În mediul urban din județul Galați, numărul structurilor de primire turistică a variat pe 

parcursul ultimilor 5 ani. În municipiul Galați, există o diversitate de tipuri de structuri în care 

turiștii pot înnopta. Acestea sunt hoteluri, hosteluri, moteluri, vile turistice și pensiuni. 

Numărul hotelurilor din municipiul Galați s-a dublat în anul 2011, față de anul 2010. În anul 

2012, 5 hoteluri au ieșit de pe piață, ajungând la un total de 14 hoteluri la nivel de municipiu, 

mai departe, numărul a continuat să se păstreze constant până în anul 2014. Hostelurile nu au 

mai înregistrat activitate pe piața turistică începând cu anul 2011, dar au revenit în anul 2014. 

În prezent funcționează un număr de două hosteluri în municipiul Galați.  În ceea ce privește 

motelurile, putem menționa existența doar a unui singur motel în municipiul Galați, ce își 

desfășoară activitatea începând cu anul 2011.  

Referitor la situația vilelor turistice, se poate evidenția faptul că numărul maxim de 

vile turistice în municipiu s-a înregistrat în anul 2010 (când eru înregistrate 8 vile), ajungând 

pentru intervalul de timp 2012 -2014 la un număr de 6 unități de profil. În același interval de 

timp, numărul pensiunilor turistice s-a păstrat aproximativ constant ( 6 pensiuni agroturistice 

înregistrate). Din păcate, un alt segment immportant de unități turistice și anume taberele de 

elevi și preșcolari din municipiul Galați, au încetat să mai existe încă din anul 2010.  
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Grafic 54. Structuri de primire turistică în municipiul Galați 
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Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=TUR101C 

Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=r

o&ind=TUR101C 

Analizând per total evoluția sectorului de unități de primire turistică din județul Galați, 

se poate evidenția o creșere a numărului de structuri turistice a avut loc în perioada 2010 – 

2011, urmând apoi un trend de evoluție aproape constant, până în prezent. De asemenea este 

de menționat faptul că în municipiul Galați în anul 2014 existau 26 de structuri de primire 

turistică. 

 

În municipiul Tecuci, nu au existat modificări majore a numărului structurilor de 

primire turistică pe parcursul anilor 2011 - 2014. În municipiu există 2 hoteluri, 1 pensiune și 

1 motel de dată recentă (ce a fost înregistrat în circutul turistic în anul 2014). Per total, la 

nivelul municipiului Tecuci, există înregistrate la nivelul anului 2014, un număr de 4  structuri 

de primire turistică. 

 

În mediul rural, la 

nivelul județului Galați, 

structurile de primire turistică 

nu au un grad optim de 

dezvoltare. Din punct de 

vedere al evoluției  numerice 

a acestora, se poate evidenția 

un trend descător începând cu 

anul 2011. După cum se poate 

observa și în graficul 56, la 

nivel rural nu există o rețea 

dezvoltată de unități de 

primire turistică, capabilă de a 

putea asigura cazarea unui 

număr considerabil de turiști. 
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Grafic 55. Structuri de primire turistică în municipiul Tecuci 
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Grafic 56. Structuri de primire turistică în 

mediul rural din județul Galați 
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Sursa: https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=TUR102C 

Sursa: https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=TUR102C 

 

 

În mediul urban din județul Galați, numărul locurilor în structurile de primire turistică 

a variat pe parcursul ultimilor 5 ani. În municipiul Galați, există o diversitate de tipuri de 

structuri cu locuri multiple, în care turiștii pot înnopta: hoteluri, hosteluri, moteluri, vile 

turistice și pensiuni. 

Numărul locurilor oferite de hotelurile din municipiul Galați s-a mărit, în anul 2014, 

cu 43,24%, față de anul 2010. Hostelurile și-au întrerupt activitățile pe piața turistică în anul 

2011, dar au revenit în anul 2014, oferind un număr de 51 de locuri pentru cazare, cu 54,55% 

mai mult, față de anul 2010. Numărul locurilor oferite de vilele turistice a scăzut, în anul 

2014, cu 35,78%, față de anul 2011. Numărul locurilor oferite de pensiunile turistice s-a 

diminuat, în anul 2014, față de anul 2011, cu 13,10%. Taberele de elevi și preșcolari au avut o 

capacitate mică, de 48 de locuri, dar au fost scoase de pe piață în anul 2011. Per total, numărul 

locurilor oferite de structurile turistice a crescut în anul 2014 la nivelul municipiului Galați, cu 

37,29%, față de anul 2010. 
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Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=r

o&ind=TUR102C &ind=TUR101C 

În municipiul Tecuci, numărul locurilor oferite de structurilor de primire turistică a 

variat pe parcursul anilor 2011 - 2014. Numărul locurilor oferite de hoteluri a crescut în anul 

2014, cu 23,08%, față de anul 2011. Motelurile oferă 20 de locuri de cazare, iar pensiunile 23 

de locuri, în anul 2014. Per total, la nivelul municipiului Tecuci, hotelurile au fost, în 

principal, cele care au influențat variația numărului de camere oferite. În anul 2014, s-a mărit 

numărul locurilor din structurile de primire turistică, cu 44,59%, față de anul 2011. 

 

 

În mediul rural, la 

nivelul județului Galați, 

numărul de locuri oferite de 

structurile de primire turistică 

a început să scadă, începând 

cu anul 2010. În anul 2014, 

numărul acestora s-a micșorat 

semnificativ, cu 89,57%, față 

de numărul de locuri oferite în 

anul 2010. După cum se poate 

observa și din datele 

prezentate în grafic, nici în 

ceea ce privește numărul de 

locuri de cazare disponibile la 

nivel rural nu există 

posibilitatea de a deservi 

cererile de cazare a unui 

număr considerabil de turiști. 

 

 

 

Tabel 69. Capacitatea și activitatea de cazare turistică în județul Galați 

Anul Sosiri (mii) Înnoptări (mii) 

Indicii de utilizare 

netă a capacității în 

funcțiune (%) 

2010 32,3 75,0 30,0 

2011 52,3 103,6 28,6 

2012 62,6 108,1 25,4 
Sursa: http://www.galati.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=525 

 

La nivelul județului Galați, înnoptările depășesc sosirile cu aproape 50%. S-a produs o 

creștere a fluxului de turiști în anul 2012, cu 93,81% mai mult, față de anul 2010. Indicii de 

utilizare netă a capacității în funcțiune sunt în scădere treptată, fapt datorat creșterii numărului 

de locuri oferite pentru cazare, fără ca numărul turiștilor să crească cu aceeași rapiditate. 

 

 

. 

2010; 441 

2011; 124 2012; 116 
2013; 90 

2014; 46 

Rural

A
n

u
l 

; 
N

u
m

ă
r
 

Mediul 

Grafic 59. Capacitatea de cazare turistică în 

mediul rural din județul Galați 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
151 

 
  

 2. Turismul Cultural 

 

Turismul cultural în județul Galați are o varietate de atracții care trebuie promovate și 

exploatate, pentru a crește economia și notorietatea teritoriului. 

 

Tabel 70. Infrastructura culturală și  de cult în mediul urban din județul Galați 
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Municipiul 

Galați 

 3 3  3 70 13   

Municipiul 

Tecuci 

1  1   19 2   

Orașul 

Târgu 

Bujor 

1+2  1 1  4  1 8 

Orașul 

Berești  

1  1   3   3 

TOTAL 5 3 6 1 3 96 15 1 11 
Sursa: Studiu privind potențialul turistic al județului Galați, 2013 

 

  

 

Instituţiile culturale muzeale de care dispune judeţul Galaţi reflectă gradul de 

civilizaţie la Dunărea de Jos, caracterează zona, evidențiind tradiţiile, arta, natura şi, 

bineînţeles, istoria locului. Fiecare ansamblu muzeal se adresează în special tinerilor, 

încercând să-i apropie de valorile culturale şi de istoria naţională. Dacă Muzeul de Istorie 

îndeamnă la „Cunoaşte-ţi trecutul, pentru viitor!”, Muzeul de Artă Vizuală atrage vizitatorii 

cu „Arta ca viaţă!”, Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii  cu „Te surprinde mereu!”, iar 

„Suflet către suflet!” este deviza Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, toate acestea fiind 

elemente de natură să atragă tinerii, şi nu numai, să se implice în cunoaşterea şi în promovarea 

obiectivelor culturale turistice gălăţene în ţară şi, de ce nu, peste hotare.
61

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

61
 http://www.cjgalati.ro/index.php/component/content/article/147/3263-circuit-turistic-muzeal-in-judetul-galati 
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Tabel 71. Infrastructura culturală și culte în mediul rural din județul Galați 
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Bălăbănești 2 1   4   14 

Bălășești 1 1   5    

Băleni 1 1 1  1  1 4 

Băneasa  2 1   3   10 

Barcea 1 1   3 1  5 

Berești Meria 3 1   11   14 

Brăhășești 1 1  1 4  1 5 

Braniștea 2 1   3   4 

Buciumeni 2 1 1 1 5   6 

Cavadinești 3 1   8   15 

Cerțești 2 1  1 5   15 

Corni 3 1   3  1 17 

Corod 1 1   7   22 

Cosmești 2 1   5   7 

Costache-

Negri 

1 1   1 3  3 

Cuca 1 1   3  1 5 

Cudalbi 1 1 1 1 4 1  7 

Cuza Vodă 1 1   1 1  2 

Drăgănești 2 1 1  2   5 

Drăgușeni  1  1 7 2  30 

Fârțănești 2 1   2   10 

Foltești 1 1   4   10 

Frumușița 1 1   3 1 2 8 

Fundeni 4 1 1  3   2 

Ghidigeni 2 1   3 2   

Gohor 2 1   5 1  12 

Grivița 2 2   2 2  4 

Independența 1 1 1  1 1  3 

Ivești 1 1   4 1  10 

Jorăști 3 1   4    

Liești 2 1   4 1  6 

Măstăcani 1 1   3   18 

Matca 1 1   8   6 

Movileni 1 1   2   7 

Munteni 1 1   4 1  6 

Nămoloasa 2 1   3 4  3 

Negrilești 1    2   3 

Nicorești 1 1   11   4 
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Oancea 1 1   3  1 1 

Pechea 1 1 1  4 1  5 

Piscu 2 1 1  3 1  5 

Poiana 1    3   4 

Priponești 1 1   4 1  9 

Rădești 1 1   2   15 

Rediu 1 1   2   3 

Scânteiești 2 1   2   8 

Schela 1 1 1  2 2  4 

Șendreni 1 1  1 2   4 

Slobozia-

Conachi 

1 1   2   6 

Smârdan 1 1   2 2 1 4 

Smulți 1 1   2   8 

Suceveni 2 1   4   6 

Suhurlui     2   4 

Țepu 1 1   3  1 8 

Tudor 

Vladimirescu 

1 1  1 2   5 

Tulucești 2 1   4  1 10 

Umbrărești 2 1   7 1  10 

Valea 

Mărului 

2 1   2    

Vânători 1 1   3 1  4 

Vârlezi 2 1   4   6 

Vlădești 1 1   2   9 

TOTAL 70 57 6 7 219 31 10 440 
Sursa: Studiu privind potențialul turistic al județului Galați, 2013 

 

În general, resursele turistice pentru dezvoltarea turismului cultural sunt constituite din 

monumente istorice şi de artă religioasă, realizate de regulă în secolele XIV - XIX, în stil 

specific moldovenesc, situate în Galaţi, din muzee, case memoriale, teatre sau manifestări 

folclorice. În tabelul de mai jos, este o listă cu potențiale atracții culturale din județul Galați.  

Dezvoltarea turismului cultural impune rezolvarea problemelor legate de infrastructura 

de acces la obiectivele turistice (siturile arheologice, monumentele de arhitectură etc.), 

învechită şi insuficientă, de lipsa spaţiilor de parcare, a punctelor de informare şi de 

promovare a obiectivului turistic cultural, de lipsa amenajărilor în punctele de belvedere, de 

lipsa spaţiilor speciale de campare pentru turismul de pelerinaj. 
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Tabel 72. Puncte culturale de atracție turistică în județul Galați 

Monumente istorice și de artă cu caracter religios 

 

 Biserica fortificată ,,Precista’’, cu hramul ,Adormirea Maicii 

Domnului’’ este cel mai vechi monument istoric din municipiul 

Galați. În secolul al XVII lea îndeplinea o dublă funcție: lăcaș de cult 

și cetate de apărare împotriva cotropitorilor. A fost construită între 

anii 1643-1647 în timpul domniei lui Vasile Lupu, pe locul unei 

vechi biserici de lemn având ca hram ,,Adormirea Maicii 

Domnului’’. Biserica ,,Precista’’ din Galați este o bijuterie 

arhitecturală, o veritabilă operă de arta a genului, remarcabilă atât 

prin expresivitatea formelor și plastica arhitecturală, cât și prin 

eficacitatea sistemului defensiv. 

Biserica fortificată "Sfânta 

Precista" 

 

 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. Biserica localizată în 

municipiul Galați a fost construită de către comunitatea elenă, de 

aceea este cunoscută și sub numele de ,,Biserica Greacă’’. 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.  

Biserica Greacă 

 

 Catedrala Arhiepiscopală din Galați a fost construită în stil 

neobizantin (în perioada 1906 – 1917) cu influențe ale arhitecturii de 

cult moldovenești. Lispa unei biserici reprezentative a condus 

Ierarhii eparhioți la încercarea construirii unei catedrale în orașul de 

pe Dunăre, care să îndeplinească această funcție. În cursul anului 

1905 s-a sfințit locul unde va avea să se construiască noua catedrală, 

terenul fiind oferit de Primărie și situat între străzile Domnească și 

Mihai Bravu. Biserica poartă hramul „Adormirii Maicii Domnului”. 

Biserica are o lungime exterioară de 37 metri și o înălțime de 42,5 

metri. Compartimentarea este următoarea: pridvor deschis pe 

coloane, pronaos, naos, altar. Absidele laterale sunt înglobate în 

grosimea zidurilor. La exterior temelia vizibilă este din blocuri de 

piatră cioplită. Pridvorul deschis se sprijină pe coloane duble și arcuri 

trilobate. În interior este pardosită cu dale din marmura de Carară 

albe și roșii și pictată în frescă. Pictura originară a aparținut lui 

Costin Petrescu.  

Catedrala 

Arhiepiscopală din 

Galați 

 

 Biserica  Mavromol din municipiul Galați a fost începută de 

către domnul Gheorghe Duca (supranumit Albaniotul) în cea de-a 

treia domnie în Moldova și terminată în 1702 de către fiul sau, 

voievodul Constantin Duca care a închinat-o schitului Mavromol de 

la Constantinopol. După ce în anul 1736 a fost arsă de turci, Grigore 

Duca, fiul lui Constantin Duca, a închinat-o Mitropoliei din Iași.  La 

13 august  1765 Alexandru  Ghica a înființat pe lângă biserică o 

școală elinească pusă sub epitropia caimacamului de Galați și a patru 

negustori. În anul 1766 este consemnat un dascăl moldovean care își 

desfășura aici activitatea. 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Schimbarea_la_Fa%C5%A3%C4%83&action=edit&redlink=1
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Biserica Mavromol 

 
Biserica Vovidenia 

 Biserica ,,Intrarea în Biserica Vovidenia" din municipiul 

Galați a fost ctitorită în anul 1790, de banul Ion Cârja. În același an a 

fost sfințită de protopopul G. Avram.  Biserica are hramul ,,Intrarea 

Maicii Domnului în Biserică" În timpul revoluției din anul 1821 

Biserica ,,Vovidenia" a fost arsă de către turci, împreună cu celelalte 

biserici din Galați. S-a reparat și s-a resfințit în anul 1823 de către 

Gherasim Clipa, episcopul Românului. Până în anul 1863 a servit 

drept catedrală a orașului Galați. 

 

 Biserica "Sfântul Spiridon" a fost construită la începutul 

secolului al XIX-lea și prezintă elemente specifice arhitecturii 

religioase ortodoxe din Moldova. Aceasta este localizată în 

municipiul Galați. La fel ca și celelalte biserici din Galați, si biserica 

"Sfântul  Spiridon" a fost arsă în 1821. A urmat o perioadă de 

refacere a bisericilor din oraș, inclusiv a bisericii "Sfântul Spiridon", 

dar cutremurul din 1838 i-a dărâmat turlele din zid, care s-au refăcut 

din lemn, așa cum sunt și astăzi. 
Biserica Sf. Spiridon 

 

 Templul Meseriaşilor evrei din strada Dornei nr. 7-11 a fost 

ridicat în anul 1896 pe locul unei sinagogi din anul 1806. Este 

singura sinagogă rămasă în Galaţi, dintre cele aproximativ 20, 

existente în anul 1941. Construcţiile sinagogale au început târziu la 

Galaţi, abia în 1730 fiind atestată o casă de rugăciuni a evreilor şi 

doar peste 50 de ani se menţionează în  documente Sinagoga Mare de 

pe strada Podul de Piatră. 
Templul Meseriaşilor 

 

 Deţine ateliere de pictură, sculptură de rame şi mobilier 

bisericesc, de înrămat icoane, croitorie, broderie, tricotaje, flori 

artificiale şi covoare. Poarta de la intrarea pe domeniul mănăstirii 

este tipic maramureşeană şi a fost lucrată în 1992. De aici porneşte 

drumul spre livadă, vie şi iaz. Intrarea în incintă se face pe o alee 

străjuită de tei, trecând pe sub clopotniţă. Aceasta este situatăla 4 km 

nord de satul Tudor Valdimirescu din județul Galați. Mânăstirea 

Vladimirești este mânăstire de maici. Mănăstirea Vladimireşti 

 

 Situată într-o mirifică vatră pustnicească în comuna 

Buciumeni, satul Buciumeni, bogată în vechi mărturii de viaţă 

creştină românească, pierdută parcă în mijlocul codrilor seculari 

stăpâniţi, altă dată, de cei care-şi vesteau prin bucium (de aici şi 

denumirea codrilor înconjurători şi a mănăstirii) bucuria şi durerea, 

Mănăstirea Buciumeni a fost întemeiată pe la 1420 - 1430 de către 

domnitorul Alexandru cel Bun. Anual sute de tineri din judeţele 

învecinate iau parte la slujbă de ziua hramului Sf. Treimi, iar apoi 

intră în dialog cu preoţii pe diverse teme de credinţă, morală şi 

cultură. Mânăstirea Buciumeni este mânăstire de maici. 

Mănăstirea Buciumeni 

 

 Mănăstirea Naşterea Maicii Domnului situată în vecinătatea 

comunei Cudalbi este ctitoria Eugeniei Pana Gologanu. Biserica a 

fost sfinţită în anul 1938. Mănăstirea Cudalbi în 1959 este închisă 

definitiv, călugăriţele fiind alungate, iar chiliile demolate. Biserica 

mânăstirii va ajunge, în puţină vreme, o ruină. După 1990 va fi 

construită o nouă biserică, 3 corpuri de chilii şi o clopotniţă. 

Mănăstirea Cudalbi are un atelier de veşminte preoţeşti. Mânăstirea 

Cudalbi (Gologanu) este mânăstire de maici. 

Mănăstirea Cudalbi 

(Giologanu) 
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 La 1695, mânăstirea Adam din comuna Drăgușeni, satul 

Adam, a fost închinată către mânăstirea Sinaiului. Documente din 5 

iulie 1759 și 12 august 1759 dau informații despre închinarea 

mânăstirii Adam către Mitropolia Moldovei. În anul 1835, ca urmare 

a unui hrisov dat de domnitorul Mihail Sturza, mitropolitul Veniamin 

Costache a mutat călugărițele de la mânăstirea Florești la Adam, iar 

pe călugării de la Adam i-a dus la Florești. Cutremurul de la 3 

ianuarie 1838 a provocat stricăciuni profunde bisericii. În anul 1848 

s-a construit clopotnița de la poartă și s-a montat un clopot mare adus 

de la Kiev. Mânăstirea Adam este mânăstire de maici. 

Mănăstirea Adam 

 

 Situată  între localităţile Cerţeşti şi Cârlomăneşti, la 40 km 

nord-est de Tecuci, într-un cadru natural deosebit, Mănăstirea 

Cârlomăneşti este un punct de interes religios reaşezat, de curând, pe 

harta spirituală a Eparhiei „Dunării de Jos”. Mănăstirea Cârlomăneşti 

este moştenitoarea, peste veacuri, a tradiţiilor monahale din zona 

Cârlomăneşti – Cerţeşti – Căuieşti din nordul judeţului Galaţi, în care 

mărturiile referitoare la vechi aşezări sihăstreşti urcă până în secolul 

al XV-lea. Mânăstirea Cîrlomănești este mânăstire de călugări 
Mănăstirea 

Cârlomăneşti 

 

 Mănăstirea Sf. Mc. Trifon din comuna Şendreni, judeţul 

Galaţi, este cea mai tânără mănăstire a eparhiei. In urma punerii în 

aplicare a Legii nr. 1/2000 privitoare la retrocedarea suprafeţelor de 

teren preluate abuziv de regimul comunist, eparhia a primit cea mai 

importantă parte a terenului cuvenit în cadrul societăţii S.C. 

PROLLCEF S.A. Şendreni. Noua mănăstire înfiinţată aici, aflată încă 

în stadiul de organizare, se doreşte a fi un nou locaş de rugăciune şi 

viaţă călugărească, dar şi un centru de intensă activitate agricolă, 

pusă în slujirea lucrării filantropice şi misionare a eparhiei. 

Mânăstirea Sf. Mc. Trifon este mânăstire de călugări 

Mănăstirea Sf. Mc. 

Trifon 

 

 Cele dintai date despre biserica romano-catolica le avem de la 

misionarul franciscan Pastis de Candia (1622) . Despre aceasta 

biserica vorbeste si ”Codex Bandinus”. In 1806 atat biserica, cat si 

casa parohiala vor fi arse de turci. In 1833 consulul italian Geymen 

impreuna cu agentul consular feancez Violer formeaza un comitet in 

scopul adunarii de fonduri necesare construirii unei noi biserici. La 

21 august 1838 incepe construirea bisericii cu aportul banesc al 

episcopului Ardolini, al printului Mihai Sturza, vornicul Alecsandri 

din Iasi care a donat orga. In 1893 biserica este marita, forma actuală 

căpătând-o în urma modificărilor ce i s-au adus în anul 1930, ultima 

renovare s-a facut in anul 2003. 

Biserica Catolică 

 
       Muzee, teatre case memoriale și clădiri de patrimoniu 

 

 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi 

vă oferă posibilitatea să admiraţi lumea minunată a plantelor 

din Grădina Botanică, a peştilor exotici şi indigeni de la Acvariu, 

să vizitaţi expoziţiile deschise în cadrul  Complexului Muzeal ( ce 

cuprinde și Gradina Zoologică)  şi să puteți observa astrele în 

cadrul  Observatorului Astronomic şi al Planetariului. În cadrul 

Complexul Muzeal de 

Ştiinţe ale Naturii 

„Răsvan Angheluță” din 
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Galaţi Planetariului ( ce are un diametru al cupolei de 7 metri) pot fi 

vizionate diferite proiecţii, precum: "Sistemul Solar","Giganţii 

Sistemului Solar", "Nebuloase şi Roiuri stelare", oferind publicului 

vizitator posibilitatea de a călători imaginar în zone îndepărtate ale 

Universului. De asemenea, în cadrul Planetariului se desfăşoară şi 

foarte multe programe educaţionale. Acvariul are ca tematică 

ihtiofauna rară şi foarte rară din bazinul hidrologic al Dunării, fauna 

Mării Mediterane şi peşti exotici.  

 

 A fost inaugurat la 24 ianuarie 1939, cu ocazia celei de-a 80-a 

aniversări 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 muzeului 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 actualului Complex de Ştiinţe ale 

Naturii, iar o alta, colecţiile Muzeului de Artă. 

 Secțiile muzeului de istorie sunt: Muzeul „Casa Cuza Vodă”, 

Muzeul “Casa Colecţiilor”, Casa “Hortensia Papadat-Bengescu” din 

comuna Iveşti, Casa Rurală “Ioan Avram Dunăreanu” din comuna 

Suhurlui, Casa Memorială „Costache Negri”, din comuna Costache Negri.  

Muzeul de Istorie „Paul 

Păltănea” Galaţi 

 

Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine, amenajat în incinta 

integral reabilitată a Palatului Episcopal, este mult mai mult decât o 

colecţie de aproape 400 de exponate. Adevărate comori de 

patrimoniu, piesele din ceramică, icoanele, cărţile vechi, straiele 

preoţeşti, costumele populare şi obiectele de cult ortodox ne spun 

povestea devenirii noastre ca neam. Vizitând, nu parcurgem o istoria 

livrescă a unui creştinism teoretic, ci păşim chiar pe urmele credinţei 

vii care i-a animat pe oamenii acestor locuri, încă de acum două 

milenii, de la încreştinarea dacilor. 

Muzeul Istoriei, Culturii şi 

Spiritualităţii Creştine de 

la Dunărea de Jos 

 

Este localizată în Pădurea Gârboavele, pe raza comunei Tulucești, la 

o distanță de aproximativ 15 kilometrii de municipiul Galați. Grădina 

zoologică este o secție a Complexului Muzeal de Științele Naturii 

Galați, fiind organizată pe o suprafață de 7 hectare. Ca exponate, 

deține păsări și mamifere rare din Europa și Asia. De specificat faptul 

că aici se poate pracitica și echitația.  Grădina zoologică din  

Pădurea Gârboavele 

 

Biblioteca funcționează încă din anul 1889 dar a fost fondată în 7 

decembrie 1889, prin Decretul Regal 3382, al lui Carol I, ca urmare a 

demersurilor constitutive ale lui Vasile Alecsandrescu Urechia, în 

baza donației propriei sale biblioteci. Cea mai mare parte a colecțiilor 

se afla la sediul central. O gamă completă de servicii de bibliotecă 

este oferită în cadrul celor patru filiale: Costache Negri - la Casa de 

Cultură a Sindicatelor, Grigore Vieru - la Gara CFR Călători, cea de 

la Parcul de Soft și Tehnologie a Informației și filiala „Grigore 

Vieru”. 
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Biblioteca Județeană 

„V.A. Urechia” Galați 

 

 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 Memorială A. I. 

Cuza din Galaţi 

 

 Epaminonda Lambrinidi, un comerciant prosper al ținutului și 

proprietarul unei mori de pe strada Portului, construiește acest 

edificiu în 1879, având ca anexă o turnătorie și atelier de reparat 

mașini și vase. Cu ocazia unei vizite în Galați a domnitorului Carol I, 

acesta este găzduit în acest imobil. A fost sediul Curții de Apel, al 

Liceului Mihail Kogălniceanu și după cutremurul din 9-10 noiembrie 

1940, al Primăriei. 
Casa Lambrinidi 

 

 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. Lucrările din 

sălile de expunere sunt o selecție dintr-un patrimoniu mult mai 

amplu, acestea se completează adesea cu un patrimoniu virtual 

(lucrări ale artiștilor contemporani). 

Muzeul de Artă Vizuală 

din Galaţi 

 

 Muzeul a funcţionat până în 1934 în cadrul Liceului 

Comercial. Din anul 1934 muzeul și mărit patrimoniul cu colecţia de 

arheologie achiziţionată de la Mihai Dimitriu. Dintre multele 

exponate existente în muzeu, o parte sunt: piese din neolitic (topoare, 

cuţite, râşniţe, ceramică din culturile Cucuteni şi Criş), epoca 

bronzului (ceramică de Monteoru), epoca fierului (vase de provizii). Muzeul de istorie 

„Teodor Cincu” din 

Tecuci 

 

 Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați face parte din 

„Ansamblul urban Strada Domnească” și se ocupă cu păstrarea 

tradițiilor și promovarea acestora în rândul populației. Are 

parteneriate cu mai multe instituții publice și publică lunar Revista 

"Dunarea de  Jos" care reflectă activitatea instituției, prezintă opinii, 

comentarii, semnale de alarmă din mediul cultural și oferă șansa 

debutului tinerilor artisti gălățeni.  

 De specificat faptul că Muzeul Satului „Petru Caraman”, 

situat în comuna Tulucești, pădurea Gârboavele, include un ansamblu 

de obiective tradiţionale ce cuprinde patru gospodării, o fântână cu o 

roată, o fântână cu cumpănă şi teică, o moară şi o afumătoare. 

Cuprinde trei tipuri de gospodării, specifice satelor din Sudul 

Moldovei şi o gospodărie din zona Cahul, Republica Moldova. Cele 

patru gospodării tradiţionale sunt construite din lemn şi nuiele, lut, 

apă, nisip, paie şi bălegar şi adăpostesc o impresionantă colecţie de 

Centrul Cultural 

„Dunărea de Jos” Galați 
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obiecte tradiţionale specifice zonei.  

 

 Sunt organizate manifestări culturale, expoziţii tematice, 

conferinţe, cenacluri, servicii de informare turistică, cu scopul 

promovării şi încurajării dialogului multicultural în judeţul Galaţi, 

dar şi în Regiunea de Dezvoltare Sud - Est şi în Euroregiunea 

Dunărea de Jos". 

Centrul Multicultural 
„Dunărea de Jos” 

 

 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. Teatrul se adresează 

spectatorilor din întreg judeţul Galaţi, dar şi celor din judeţele 

apropiate. Teatrul Dramatic "Fani Tardini" a fost primul teatru din 

ţară care a organizat un Festival al Comediei în 1976. 

 Teatrul de păpuși „Gulliver” este o secție a Teatrului 

Dramatic. Teatrul de Păpuşi "Gulliver" a fost înfiinţat la 1 octombrie 

1952. Este organizatorul Festival de animaţie din ţară, care a adună 

an de an cele mai importante producţii artistice realizate în ţară, dar 

şi invitaţi de prestigiu din afara granițelor.  

Teatrul Dramatic "Fani 

Tardini" Galaţi 

 

 A fost înfiinţat în 1956. Anual organizează "Zilele Muzicale 

Gălăţene", când sunt prezentate publicului cele mai reprezentative 

titluri ale repertoriului de toate genurile.  

În peisajul cultural al ţării Teatrul Muzical „Nae Leonard” ocupă un 

loc aparte, prin faptul că este singura instituţie profesionistă din ţară 

care abordează toate genurile spectacolului muzical, de la operă, 

operetă, concert simfonic până la revistă, comedie muzicală, 

spectacole pentru copii. 

Teatrul Muzical „Nae 

Leonard” 

 

 Palatul Administrativ a fost construit după proiectul 

arhitectului Ion Mincu în perioada anilor 1904-1905 și este una dintre 

cele mai reprezentative lucrări de artă monumentală pentru stilul 

neoromânesc în arhitectură. Cele două statui de marmură de pe 

fațadă, "Industria" și "Agricultura", aparțin sculptorului Fr.Storck. La 

temelia clădirii, alături de pergamentul inaugural, s-a așezat și o 

monedă de la Bogdan al III-lea (1504-1517), donată de D.A.Sturdza, 

prim ministru  prezent la festivitate.  
Palatul Administrativ 

 

 Inaugurată în anul 1995, este simbolul latinităţii poporului 

român. 

Copia “Statuii 

Lupoaicei” 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Statuia_Lupoaicei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Statuia_Lupoaicei
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 Palatul Navigației (1912), este o construcție elegantă și 

funcțională, proiectată de arhitectul Petre Antonescu. De numele 

acestuia sunt legate edificii reprezentative în România cum ar fi: 

Primăria Capitalei, Facultatea de Drept din București. Construcția 

Palatul Navigației este executată din zidărie de cărămidă cu planșee 

din beton armat. Are trei nivele, întreaga clădire fiind dominată de un 

turn în partea de est a edificiului. 
Palatul Navigaţiei 

 

 Situat în centrul Galaţilor, fostul Palat al Justiţiei, astăzi 

sediul Universităţii „Dunărea de Jos”, ocupă în vechiul peisaj 

arhitectural al municipiului, locul de seamă, datorită 

monumentalităţii sale. Acest edificiu este opera arhitecţilor Grigore 

Cerchez şi Vîrnav. A fost construit între anii 1911-1913. 
Palatul Universităţii 

 

 Casa Robescu, actualul sediu al Palatului copiilor, este opera 

arhitectului Ion Mincu. A fost construită între 1896 și 1897, având 

strânse filiații cu "Casa Lahovary" și "Bufetul"din București, lucrări 

în care Mincu a făcut primele încercări de realizare a unei arhitecturi 

inspirată din tradiția națională. În anul 1953 edificiul a fost declarat 

monument de arhitectură. 
Casa Robescu 

 

 Situl arheologic „Tirighina-Barboși”  prin importanța sa, a 

fost clasat și înscris în Lista monumentelor istorice ca monument 

istoric de categorie A, considerat cu valoare națională și 

internațională, potrivit normelor de clasare și inventariere aprobate 

prin ordin al ministrului culturii și cultelor. 

 Castrul Roman de la 

Tirighina Barboşi 

 

 Urmele lăsate de activitatea armatei romane reprezintă cele 

mai numeroase vestigii ale cuceritorilor, acestea fiind întâlnite pe 

întreaga suprafață a provinciei Dacia. Valurile antice, numite și 

troiane, au o structură cu totul specială, corespunzătoare scopurilor 

defensive  existente, în diferite  circumstanțe ale antichității. Valul lui 

Traian are o lungime de 23 de km, capătul vestic fiind situat în 

apropierea satului Serbeștii Vechi (com.Șendreni), la aproximativ 

200 de metri de meandrul Siretului, iar cel estic la marginea 

localității Tulucești, în apropierea malului Prutului. 

Valul lui Traian 

Manifestări culturale și grupări artistice 

 

 

 Sărbătoarea Teiului se ţine anual în pădurea Buciumeni odată 

cu înflorirea teiului. 

Sărbătoarea Teiului 
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 Sărbătoarea Bujorului are loc în prima duminică a lunii mai în 

pădurea din apropierea satului Roşcani, unde creşte bujorul sălbatic, 

declarat monument al naturii. 

Sărbătoarea Bujorului 

 

 Sărbătoarea Salcâmului este organizată anual în pădurea 

Conachi, odată cu înflorirea salcâmului. 

Sărbătoarea Salcâmului 

 

 Ansamblul Folcloric „Doina Covurluiului” a fost înființat în 

septembrie 2001 și este formația reprezentativă a Moldovei de Jos. 

Valorifică folclor muzical și coregrafic cu specific local, zonal și 

național. Măiestria interpretativă incontestabilă în realizarea marilor 

spectacole a dus la recunoașterea pe plan național și internațional. 

Orchestra condusă de dirijorul George Bintu, a susținut diverse 

concerte cu mari artiști ai folclorului românesc: Maria Ciobanu, Sofia 

Vicoveanca, Laura Lavric, Ionuț Dolănescu, Gheorghe Turda, 

Mioara Velicu, Veta Biriș și alții. 

Ansamblul Folcloric 

„Doina Covurluiului” 

Grupul folcloric 

„Rapsozii 

Brateşului” din 

Tuluceşti 

 Este prima formaţie corală de adulţi fiind înfiinţată în anul 

1894. Acest grup folcloric a reușit să își păstreze existența pe 

parcursul secolelor. Ca apreciere deosebită a activității prestate, la 

data de 27.03.1940, la prima Conferinţă Administrativă a Judeţului, 

ţinută la Tuluceşti, formaţia a primit premii de la prefectul judeţului, 

Gh. Teodorescu. Formația a fost desfiinţată în 1956, reînfiinţându-se 

și reînnoind firul tradiției din anul 1996. 

„Colindiţa” din 

Piscu 

 Grupul a fost înfiinţat în anul 1991. Repertoriul acestuia 

cuprinde numeroase cântece populare, precum şi colinde tradiţionale 

autentice. În cei peste 19 ani de activitate grupul s-a remarcat prin 

evoluţia sa la numeroase spectacole şi festivaluri. 

„Lozioara” din 

Braniştea 

 Grupul, valorifică genuri diverse ale folclorului local, dar şi 

obiceiuri şi datini culese de la bătrânii satului. Menţionăm participări 

la Festivalul „Fluieraşul fermecat” de la Braniştea, Festivalul 

Naţional „Sezătoarea” de la Fălticeni din anul 2004, la care au 

obţinut locul III; Festivalul de „Datini şi Obiceiuri de Crăciun şi 

Anul Nou – Tudor Pamfile” la Galaţi; „Târgul mesterilor populari” 

organizat la Galaţi; festivaluri internaţionale la Cahul şi Chisinău, în 

Republica Moldova 2004; Festivalul “Copiii de pretutindeni”, 2005. 

„Ştefanienii”din 

Piscu 

 Membrii grupului de bătrâni din Piscu s-au reunit în anul 

1995. Înfiinţarea acestui grup vocal a avut ca scop valorificarea şi 

promovarea colindelor şi cântecele populare tradiţionale din zonă. 
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„Fluieraşii”din 

Braniştea 

 Grupul folcloric „Fluieraşii” din localitatea Braniştea a luat 

fiinţă în anul 1993. Grupul, constituit din copii şi tineri interpreţi la 

fluier, se poate mândri cu numeroase şi apreciate participări la 

diferite manifestări culturale, precum: ediţiile Festivalului „Fluieraşul 

fermecat” de la Braniştea; Festivalul Internaţional „Hora” organizat 

în anul 1997 la Muzeul Satului din Bucureşti; Festivalul de „Datini şi 

Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou – Tudor Pamfile” la Galaţi; 

Festivaluri internaţionale la Cahul şi Chisinău, în Republica Moldova 

2004; Festivalul Naţional „Sezătoarea” de la Fălticeni, 2004 şi nu în 

ultimul rând, Festivalul „Zona liberă a muzicanţilor de stradă”, 

organizat în centrul Bucurestiului, pe Lipscani 

„Tecucelu’”din 

Tecuci 

 A luat fiinţă la data de 15 septembrie 2004. Grupul se distinge 

prin autenticitatea repertoriului şi acurateţea interpretării. Participari: 

“Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Crăciun” din Parcul Cişmigiu, 

2008, 2009; Festivalul Internaţional de Folclor „Muzici si Tradiţii în 

Cişmigiu”,2008, 2009; Festivalul de Muzică Populară PERLA 

DUNĂRII, Galaţi, 2009; “Datini şi Obiceiuri de Paşti” din Parcul 

Herăstrău şi Cişmigiu. 

„Cuzanca”din Cuza 

Vodă 

 Grup înfiinţat în anul 2009. Participări la diferite manifestări 

în judeţ, “ Târgul meşterilor populari “ 2010 şi la Televiziunea 

Favorit Tv. Membrii, copii şi tineri din localitatea Cuza Vodă, au în 

repertoriu valoros de cântece tradiţionale, colinde şi dansuri populare 

specifice zonei. 

„Altiţa”din Tecuci  Înfiinţat în anul 1992 acest grup folcloric este alcătuit din 

elevi ai Liceului Teoretic „Spiru Haret” din Tecuci. „Altiţa” s-a 

evidenţiat prin realizarea unor „seri româneşti”, prin realizarea de 

filme cu specific etnografic: „Caloianul”, „Proorul Sfântului 

Gheorghe”, „Hatalul”, „Dar de lumină”, „Dragobetele”, „Naşterea”, 

„Botezul”, „Despre oierit”. 

„Glasul 

Odăieşilor”din 

Odaia Manolachi, 

comuna Vânători 

 Grupul a fost înfiinţat în anul 2009. Au participat la toate 

manifestările culturale şi religioase locale, au fost invitaţi la 

Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou” 2009, şi la 

Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galaţi, pentru a interpreta 

colindele tradiţionale specifice zonei. 

Ansamblul folcloric 

„Bujoreanca” 

 Ansamblul din comuna Cavadinești este structurat pe trei 

generaţii de vârstă (copii, adulţi şi vârstnici). Au un bogat repertoriu 

de jocuri populare tradiţionale, specifice zonei din care provin. 

Grupul folcloric 

“Datina” din Bereşti 

 Înfiinţat în anul 1980, Grupul folcloric “Datina” al Casei de 

Cultura “Ion Creangă” din Bereşti valorifică scenic folclorul 

tradiţional local. În repertoriul său se regăsesc dansuri tradiţionale 

autentice, precum şi secvenţe din folclorul obiceiurilor de iarnă. 
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Festivaluri cu 

tradiție în județul 

Galați 

 În județul Galați sunt organizate o varietate de festivaluri la 

care oamenii pot să ia parte. Festivaluri precum: 

 Festivalul Internațional de Folclor „Doina Covurluiului” 

 Festivalul „Axis Libri” 

 Festivalul Internațional de Fanfare „Iosif Ivanovici” 

 Festivalul Scrumbiei 

 Festivalul de Film 

 Festivalul Național de Comedie 

 Festivalul Internațional de Animație „Guliver” 

Sursa:http://www.galati.djc.ro/ 
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Imaginea 11. Zonele cu potențial în turismul cultural religios 

 
Sursa: Studiu privind potențialul turistic al județului Galați, 2013 

http://www.cjgalati.ro/images/stories/formulare/potential-turistic.pdf 
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 3. Turismul de afaceri 

 

 

Turismul de afaceri acoperă în principiu sfera cǎlǎtoriilor desfășurate în inters de 

serviciu de către persoane, situate în general în zona de management a companiilor. 

Deplasǎrile ralizate în cadrul turismului de afaceri, implică inevitabil o componentă oficială 

ce vizează: dezvoltarea de relații comerciale, participǎri în cadrul unor diverse târguri și 

expoziții interne și/sau internaționale, manifestǎri organizate de întreprinderi economice (sau 

de organisme administrative pentru reprezentanţii lor) etc. Deşi aceste cǎlǎtorii presupun 

desfǎşurarea unor activitǎţi remunerate, ele sunt asimilate turismului, deoarece implicǎ 

utilizarea dotǎrilor turistice şi consumul unor servicii specifice.  

Turismul de afaceri presupune următoarele forme: 

 delegaţiile, comune multor meserii, pentru care persoanele implicate acceptǎ sǎ se 

deplaseze în afara oraşului de reşedinţǎ; 

 turismul de reuniuni, întâlniri, care include o gamǎ largǎ de evenimente (conferinţe, 

seminarii, team-buildinguri, lansǎri de produse, întâlniri anuale etc.) ale unor companii 

sau asociaţii, pentru a facilita comunicarea cu şi între angajaţi, clienţi, acţionari sau 

membri; 

 târguri şi expoziţii, foarte diverse, destinate, în general, prezentǎrii de produse; 

 cǎlǎtorii stimulent (incentive), respectiv acele cǎlǎtorii pe care angajaţii le primesc de 

la angajator ca premiu pentru rezultate bune în muncǎ; 

 evenimente „corporate”, incluzând forme generoase de distracţie, pe care companiile 

le oferǎ celor mai valoroşi clienţi sau potenţiali clienţi, pentru a construi sau a 

intensifica relaţiile de afaceri.
62

 

 

Datorită industriei siderurgice şi navale, judeţul Galaţi oferă o largă perspectivă de 

dezvoltare a turismului de afaceri, zona liberă oferind un plus de interes în sfera acestui tip de 

turism. 

Parcul de Tehnologie a Informației oferă posibilitatea organizării diferitelor întâlniri 

de afaceri, prezentări de firme şi de produse specifice, precum şi conferinţe, în sala 

multimedia, dar şi în  sălile specifice asigurării condiţiilor optime pentru orice tip de 

eveniment. 

International Contract Engineering (ICE) dispune de săli de conferinţe moderne care 

fac posibilă organizarea de conferinţe, de cursuri şi mese rotunde. 

Infrastructura pentru turismul de afaceri este asigurată şi de Centrul de Afaceri 

„Dunărea” Galaţi, care beneficiază de: 

 săli de training cu capacităţi de 10 - 20 de 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. 

Următoarele hoteluri au infrastructura necesară pentru a oferi oamenilor de afaceri 

instrumentele de care au nevoie pentru actifitățile specifice: 

 Magnus (două săli de conferinţă cu o capacitate de 60, respectiv, de 100 de persoane);  

 Vega (o sală de reuniune de 100 mp şi o sală de conferinţe de 50 mp);  

 Kreta (sală de conferinţe cu o capacitate de 40 de participanţi);  

                                                           
62

 Strategii ale dezvoltǎrii turismului de afaceri în România, Revista de Turism 
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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);  

 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). 

 

 4. Turismul rural 

 

 

Turismul rural sau agroturismul reprezintă forma de turism prin intermediul căreia  

sunt satisfăcute exigențele unor clienți ce solicită furnizarea unor servicii specializate de 

cazare, masă, relaxare și agrement în mediul rural. Așteptările potențialilor beneficiari ai 

acestei forme de turism sunt în special legate de a dorința de a putea accesa produsele 

specifice gastronomiei locale, de cunoaștere a tradițiilor și obiceiurilor din zona folclorică 

respectivă.   

În tabelul 73 este prezentată o imagine asupra posibilităților de accesare a comunelor 

din județul Galați, precum și a tipului de rețea de transport ce poate fi accesată pentru fiecare 

dintre aceste comune.  Din analizarea informațiilor prezentate, se observă că este mai ușor 

accesul către comune prin intermediul drumurilor naționale, deoarece acestea sunt în stare mai 

bună față de majoritatea drumurilor județene și mult mai bine dotate din punct de vedere al 

indicatoarelor. Rețeaua de cale ferată este utilizată, în general, de persoanele care nu 

beneficiază de un autoturism, de persoanele care nu au încă permis sau de cele care preferă să 

călătorească prin intermediul mijloacelor de transport pe care le au la dispoziție.  

 

Tabel 73. Infrastructura de mobilitate și accesibilitate în mediul rural din județul Galați 

Unitate 

administrativ 

teritorială 

Rutier 
Cale ferată 

Drum național Drum Județean  

Bălăbănești Da Da Da 

Bălășești - Da - 

Băleni - Da - 

Băneasa  - Da Da 

Barcea Da Da Da 

Berești Meria - Da Da 

Brăhășești - Da - 

Braniștea Da Da Da 

Buciumeni - Da - 

Cavadinești Da Da - 

Cerțești - Da Da 

Corni - Da - 

Corod - Da - 

Cosmești Da Da Da 

Costache-Negri - Da - 

Cuca Da Da - 

Cudalbi - Da - 

Cuza Vodă - Da - 

Drăgănești Da - Da 
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Drăgușeni Da Da - 

Fârtănești - Da Da 

Foltești Da Da Da 

Frumușița Da Da Da 

Fundeni Da - Da 

Ghidigeni Da Da Da 

Gohor - Da Da 

Grivița - Da - 

Independența Da - Da 

Ivești Da Da Da 

Jorăști - Da - 

Liești Da - Da 

Măstăcani Da - Da 

Matca - Da - 

Movileni - Da - 

Munteni Da Da Da 

Nămoloasa - Da - 

Negrilești - Da - 

Nicorești - Da - 

Oancea Da - - 

Pechea - Da - 

Piscu Da - Da 

Poiana - - - 

Priponești - Da - 

Rădești - Da - 

Rediu - Da - 

Scânteiești Da Da - 

Schela - Da - 

Șendreni Da - Da 

Slobozia-Conachi - Da Da 

Smârdan - Da - 

Smulți - Da - 

Suceveni Da Da - 

Suhurlui - Da - 

Țepu Da Da - 

Tudor 

Vladimirescu 

Da - Da 

Tulucești Da - Da 

Ubrărești Da Da Da 

Valea Mărului - Da - 

Vânători Da - - 

Vârlezi Da Da - 

Vlădești Da - - 

TOTAL 29 48 25 
Sursa:Studiu privind potențialul turistic al județului Galați, 2013 
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Pentru a putea prezenta câteva atracţii în zona rurală din județul Galați turistic, putem 

evidenția următoarele:  

 Muzeul viu „Vatra cu Dor” din comuna Tuluceşti, satul Şiviţa.  Acesta este un muzeu 

sub forma unei „gospodării funcţionale tradiţionale”, cu o bogată colecţie şi activitate. 

Muzeul este construit pe baza unei investiții private 

 Muzeul Satului „Petru Caraman” 

 Parcul Zoo 

 Casa memorială „Costache Negri” 

 Casa rurală „Iona Avram Dunăreanu” 

 Casa „Hortensia Papadat Bengescu”. 
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Imaginea 12. Identificarea zonelor cu potențial în turismul rural 

 
Sursa:Studiu privind potențialul turistic al județului Galați, 2013 

 

Legendă: 0 puncte (culoarea alb) primește zona cu potențialul turistic cel mai scăzut, iar 5 puncte sunt alocate 

zonei cu potențialul cel mai important de dezvoltare ( culoare maro închis) 

 

 5. Turismul de croazieră 

 

 Turismul de croazieră este o formă specifică de turism ce valorifică avantajul 

geografic al unei zone datorat accesului la un râu mai important, a unui fluviu sau a ieșirii la 

mare sau ocean. În cazul județului Galați, accesul la fluviul Dunărea precum și susținerea 

avantajului natural prin existența unor porturi fluviale, constituie premise importante pentru 

practicarea turismului de croazieră. 
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 Această formă de turism are 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: accesul ușor către Delta Dunării, excursii locale, tur al municipiului Galaţi, 

degustări de bucate şi/sau băuturi, spectacole folclorice, tururi arheologice, muzee, biserici şi 

mănăstiri. De asemenea, turiștii (mai ales cei străini) se pot îndrepta mai apoi spre o alte zone 

de importanță turistică din Regiunea Sud- Est a României. Realizarea de către agențiile de 

turism specializate a unor pachete turistice 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, sunt interesaţi să îşi procure 

suveniruri, obiecte de artă populară tipic româneşti. 

  

 

 6. Activități de agrement 

 

Turismul de agrement este o formă frecvent întâlnită, oferind un bun prilej de a 

cunoaşte locuri noi, istoria şi obiceiurile lor; din acest punct de vedere, se interferează cu  

turismul cultural. 

Principalele zone în care se pot desfășura activități de agrement în zonă sunt prezentate 

în tabelul 74. 
 

Tabel 74. Exemple de locuri de agrement din județul Galați 
  

 

 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. La malul falezei inferioare sunt multe vaporaşe 

transformate în restaurante, alături de o serie de lucrări realizate cu 

prilejul Taberei de sculptură în metal, din 1978. 
Faleza Dunării 

 

 Situată în apropierea Complexului Studenţesc, este o zonă 

deosebit de frumoasă pentru odihnă şi recreere. Este un excelent 

punct de belvedere, asupra Lacului Brateş, a triajului şi a gării 

principale a Galaţiului. Reprezintă unul dintre principalele locuri de 

promenadă. 

Grădina Publică 

Parcul Rizer 

           Parcul Rizer e un loc plăcut pentru plimbare, având în centrul 

său o fântână arteziană. Dispune de o scenă unde se pot organiza 

evenimente în aer liber, mai ales concerte. 

Parcul Cloșca 

          Aflat în apropiere de Piața Siderurgiștilor, acest parc, ideal 

pentru plimbări, găzduiește câteva monumente ale Taberei de 

sculptură în metal. 

Parcul Viva 

           Este cel mai modern parc, reamenajat, din Galați. Aflat pe 

faleza Dunării, într-o zonă centrală, parcul conține locuri de joacă 

pentru copii și spații de plimbare pentru adulți. 
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 Parcul este situat în apropierea zonei feroviare și a Azilului 

de Bătrâni. Acest parc este ușor accesibil și pentru localnicii de la 

nord de calea ferată. 

Parcul C.F.R. 

 

 Grădina Botanică este parte componentă a Complexului 

Muzeal de Ştiinţe ale Naturii şi dispune de colecţii de plante din 

zonele tropicale şi subtropicale (cactuşi, euforbii, palmieri, crotoni, 

muşcate, begonii etc.). Grădina Botanică este structurată pe şase 

sectoare: Ornamental, Serele, Plante utile, Rosarium, Flora şi 

Vegetaţia României (5,3 ha), Flora Globului. Până acum 

adăposteşte peste 2.500 de taxoni. Au fost deja organizate colecţia 

de citrice, rozariul şi grădina japoneză. În 1996 a fost elaborat şi 

tipărit primul catalog de seminţe, prin contribuţia specialiştilor din 

această instituţie. Reprezintă unul din principalele locuri de 

promenadă. unde se organizează şi diferite evenimente, precum: 

Ziua Europei, 1 Iunie - Ziua Copilului din Tine! şi multe alte 

concursuri şi activităţi de divertisment. 

Grădina Botanică 

 

 Aflată în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi, pădurea 

dispune de o zonă de agrement şi de o suprafață care are statutul de 

arie naturală protejată. În zona de agrement se găseşte Muzeul 

Satului Petru Caraman, parcul Zoo, viitorul Muzeu al Pescuitului, o 

serie de locuri special amenajate pentru petrecerea timpului liber 

(terenuri de sport, spaţii speciale pentru relaxare). De asemenea, 

trebuie menționat că în proximitatea pădurii se află și o herghelie. Pădurea Gârboavele 

 

 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. 
Lacul Vânători 

 

 Amenajat în 1869, acest parc mai păstrează câţiva arbori 

contemporani cu Mihai Eminescu, care a poposit aici de mai multe 

ori, mai ales în ultima parte a vieţii. În parc există un mic lac 

artificial şi un loc amenajat, unde în trecut fanfara militară susţinea 

recitaluri. Parcul este renumit și datorită existenței în incintă sa a 

unei statuii impozante a marelui poet Mihai Eminescu.  Parcul Eminescu 

 

 Este situat la ieşirea din Galaţi, pe drumul spre Brăila. Priza 

Dunării reprezintă o altă locaţie, în care oamenii se pot relaxa, 

situată la doar 3 kilometri de oraş, pe partea dreaptă a digului dintre 

Galaţi şi Brăila. Avantajul acestui loc este acela că spaţiul alocat 

turiştilor este foarte mare, că sunt numeroase restaurante şi terase, 

există chiar şi un club foarte interesant şi că se pot face plimbări cu 

hidrobicicleta, se poate juca fotbal, tenis, biliard. Desigur, plaja şi 

pescuitul sunt lucrurile cele mai la îndemână. 

 

 

Complexul de agrement 

Priza Dunării 
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           Este o zonă de agrement amenajată recent, un loc potrivit 

pentru cei care vor să își petreacă sfârșitul de săptămână în aer liber. 

Aici se practică și pescuitul sportiv. 

Zona de agrement Zătun        

 

 Situată în sud-vestul oraşului, plaja are în administrare 2 

piscine mari, 3 piscine mici pentru copii, fiecare cu câte un tobogan, 

plajă, restaurantele şi zonă de duşuri. Este un excelent loc de 

relaxare în timpul verii şi nu numai. 

Plaja Valurile Dunării 

 

 Plajă privată, pe malul stâng al Lacului Brateş, mai mică 

decât Valurile Dunării. 

Plaja Brateş 

 

 Parcul Central din Tecuci, cunoscut pe parcursul timpului 

drept Grădina publică „Colţ de rai” ( concesionată şi administrată de 

mult timp de Vasile Dănăilă Pazvante) este unic prin frumuseţile pe 

care le deţine, respectiv fântâni arteziene, sculpturi, cascade, grădini 

japoneze, păsări exotice. Bogăția și varietatea de specii florale 

întâlnită în cadrul parcului este de notorietate națională ( fiind 

prezente peste 900 de specii de trandafiri, de arbuşti şi arbori 

ornamentali, achiziţionaţi de peste hotare, precum și câteva zeci de 

specii de magnolii). Pe parcursul anilor au apărut îmbinări 

spectaculoase între sculpturile lucrate în lemn şi piatră, o mare 

contribuţie la realizările unice prin natura lor. Pot fi menționate aici  

lucrări precum: Poarta Întrebărilor, Golgote, Sfatul Bătrânilor, 

Poarta Sărutului, Masa Tăcerii. 

Parcul Central din Tecuci 

 

 Având o suprafaţă de 1,50 ha, rezervaţia paleontologică se 

află în partea răsăriteană a oraşului Tecuci, pe versantul stâng al 

râului Bârlad. Aici s-au descoperit numeroase moluşte şi fosile de 

mamifere din epoca cuaternară. Ca urmare a importanţei sale 

ştiinţifice, punctul fosilifer a fost declarat monument al naturii. 
Rezervaţie Paleontologică 

Tecuci 

Sursa:Strategia de dezvoltare a județului Galați, 2010-2015 
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Imaginea 13. Parcul Viva 

 
Sursa: www.viata-libera.ro 

 

Având în vedere că turismul are mai tot timpul un caracter activ, el se practică în 

funcţie de anumite motivaţii, de cele mai multe ori având amprente tipic individuale. 

Motivaţia este un criteriu deosebit de important în ceea ce priveşte departajarea formelor 

turistice. 

 În privința activităților sportive, orașul dispune și de alte dotări: 

 Stadionul „Oțelul”, aflat în apropiere de faleza Dunării, cu o capacitate de 13.500 de 

locuri pe scaune; inaugurat în 1982, a fost construit special pentru meciuri de fotbal și 

este folosit de echipa locală cu același nume; 

 Stadionul „Dunărea”, cel mai vechi și cel mai mare stadion din Galați; a fost construit 

în 1920 și are o capacitate de 24.000 de locuri, dintre care 8000 pe scaune; 

 Arena de popice „Voința”; 

 Centrul „Delfinul”, bazin de înot cu un bazin de 165 mp dotat cu un sistem modern de 

recirculare și filtrare a apei, unde se fac cursuri de înot de performanță; un loc propice 

pentru gimnastica acvatică și hidrokinetoterapie; centrul dispune și de o saună 

finlandeză; 

 bazinul de înot de la Baia Comunală, renovat recent; 

 bazinul de înot de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”; 

 bazinul de la Grădinița „Piticot”, unde se țin, de asemenea, cursuri de înot pentru copii 

și adulți; 

 bazine de agrement, cum sunt cele de la Hotelul „Viva”, Complexul „Stejarul” și 

Piscina „Bora Bora”, dar și bazinele de pe „Plaja Dunărea”, care însă nu funcționează 

decât sâmbăta și duminica; 

 patinoar acoperit, unul dintre puținele din țară, care găzduiește și meciuri de hochei; 
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 pentru practicarea pescuitului sportiv, pe lângă Zona de Agrement Zătun, mai există și 

amenajările din Parcul Natural Lunca Joasă, din zona Prutului Inferior, în zona 

Oancea-Vlădești, Balta „Cotoroaia”, aflată la 85 de km de Galați, destinată exclusiv 

pescuitului sportiv, Balta „Vlamnic”, Balta „Trei Stejari”, precum și „Potcoava 

Braniștea” și „Lozova Braniștea”, ambele situate la aproape 20 de km de Galați, pe 

linia Tecuciului. 

 

Turismul de agrement (practicat de călătorii care caută să profite de frumuseţile 

naturii, locurilor şi obiceiurilor noi) este o formă care interferează cu turismul cultural – 

atribut ce se poate oferi oricărei forme de turism care depăşeşte sfera odihnei, distracţiei sau 

sportului şi trebuie să îndeplinească trei condiţii: a. să fie determinat de dorinţa de cunoaştere; 

b. să aibă loc consumul unui produs cu tipologie culturală; c. să presupună intervenţia unui 

mediator – persoană, document scris, material audio-vizual, care să pună în valoare/să 

realizeze produsul cultural.
63

 

Zonele de interes din județul Galați pentru desfășurarea activităților de agrement pot fi 

evidențiate și în cadrul  imaginii de mai jos: 
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 Studiu privind potențialul turistic al județului Galați, 2013 
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Imaginea 14. Identificarea zonelor cu potențial în turismul de agrement 

 
Sursa:Studiu privind potențialul turistic al județului Galați, 2013 

 
Legendă: 0 puncte (culoarea alb) primește zona cu potențialul turistic cel mai scăzut, iar 5 puncte sunt alocate 

zonei cu potențialul cel mai important de dezvoltare ( culoare verde închis) 
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7.  Alte forme de turism 

 

În alte forme de turism, se încadrează turismul de tranzit sau turismul medical. Este de 

remarcat faptul că românii plecaţi în străinătate revin în ţară pentru diverse intervenţii 

medicale, motivând alegerea prin preţul mult mai mic al serviciilor din România, în condițiile 

unor servicii medicale de foarte bună calitate. 

De asemenea, pentru evidențierea oportunităților de practicare a turismului medical, 

trebuie menționat faptul că pe lângă Spitalul Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, 

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Galați, precum și Spitalul de 

Pneumofiziologie Galați, există în județul Galați mai multe clinici și cabinete medicale ce 

funcționează în regim de stat sau privat. 

 

Concluzie: 

 

 În ceea ce privește formularea unor concluzii în cadrul unui sector foarte important 

precum turismul, pot fi evidențiate următoarele aspecte: 

 Există o varietate de forme de turism care se regăsesc la nivelul județului Galați: 

turismul cultural, turismul rural, turismul de croazieră, turismul de agrement, precum și alte 

forme de turism. Fiecare din aceste forme de turism prezintă propriile sale specificități vizând 

publicuri diferite de turiști. Oferta de cazare turistică la nivelul județului Galați este una 

bogată și variată. Există oportunități de cazare deopotrivă în mediul urban cât și în cel rural, 

însă diferențiate pe categorii de unități de cazare, conform clasificărilor din turism. Evoluția 

numărului de unități de cazare turistice este una neomogenă. Dacă la nivelul Municipiului 

Galați (cu excepția scăderii de unități turistice între 2011 – 2012 ca urmare a crizei 

economice) trendul de evoluție a fost unul crescător, la nivelul  Municipiului Tecuci evoluția 

unităților de cazare a fost una staționară.  

 În ceea ce privește situația structurilor de primire turistică din mediul rural aceasta a 

înregistrat o evoluție asimetrică cu salturi de creștere, respectiv descreștere, în intervalul de 

analiză 2010 – 2014. Analizând oferta de turism cultural în județul Galați, putem concluziona 

asupra multitudinii de repere de ordin cultural, ce pot fi incluse în programele turistice. Aici 

este important de a menționa: vestigiile istorice importante din județul Galați, mânăstirile 

incluse în patrimoniul național, căminele culturale cu o istorie importantă, muzeele diverse, 

teatrele, dar și festivale folclorice păstrătoare a tradițiilor perene. Există o infrastructură de 

transport în stare bună ce poate fi utilizată în sprijinul practicării turismului existând însă și 

sectoare rutiere cu un grad ridicat de uzură sau sectoare de drum către obiective culturale sau 

de referință din mediul rural unde nu există infrastructură de acces. Există o particularitate 

care diferențiază Galațiul de multe alte județe legat de turismul de croazieră pe Dunăre, în 

cadrul acestui segment de turism putându-se dezvolta proiecte de investiții majore finanțate 

prin fonduri naționale, dar și asigurate prin fonduri de finanțare ale Comisiei Europene. Există 

posibilități de racordare a turismului de croazieră gălățean (comform prevederilor Strategiei 

Dunării) cu turismul de croazieră pe Dunăre în spațiul altor teritorii. Un avânt deosebit a fost 

înregistrat în cadrul turismului medical, datorită prețurilor scăzute față de media UE în 

domeniul tratamentelor medicale dar și a bunei pregătiri a cadrelor medicale. Datorită acestor 

considerente, numărul de turiști străini care au optat pentru o astfel de formă de turism a 

crescut semnificativ. 
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h. Amenajarea teritoriului 

 

 

1. Elemente de gospodărire a apelor 

 

 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Galați administrează apele din județul Galați, în 

bazinele hidrografice ale râurilor Prut, Bârlad, afluenți mal stâng Siret, aval confluența 

Bârlad, și Fluviul Dunărea pe teritoriul județului Galați. 

Principalele cursuri de apă codificate, sunt: 

 Dunărea; 

 Prut (cu afluenții mai importanți Elan, Horincea și Chineja); 

 Bârlad; 

 Afluenți mal stâng Siret (Polocin şi Bârlad); 

 Afluenţi mal drept Siret: Siretul Mic, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna şi 

Buzău. 

 Administraţia Naţională „Apele Române” are în structura sa 11 unități, organizate pe 

bazine şi grupuri de bazine hidrografice, precum şi subunităţi ale acestora. 

          Evident toate cele 11 unități mai sus menționate au un nivel ridicat de 

reprezentativitate, însă în mod specific ca importanță deosebită pentru județul Galați, merită 

menționată Exploatația Stânca – Costești ( care conține în constituența sa barajul de la Prut, al 

treilea ca mărime din Europa) și care deservește o serie de județe ale țării, printre care și 

Galațiul.  

O altă componentă importantă ce trebuie menționată aici, cu impact direct pentru 

județul Galați este reprezentată de sistemul de amenajări de pe râul Siret. Conform planului 

național de amenajare a bazinelor hidrografice din România, amenajarea bazinului râului Siret 

este considerată a fi de importanță națională, potențialul hidroenergetic tehnic amenajabil este 

de 5,50 TWh/an ( cel mai ridicat potențial din România, urmat de râul Olt cu un potențial 

tehnic amenajabil de 5,00 și rîul Mureș cu un scor de 4,30). Un rol important în gestionarea 

sistemelor de amenajari de pe râul Siret îl are Administraţia Bazinală de Apa Prut-Bârlad. 

Acestă administrație este organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Prut și Bârlad, 

precum și subbazinele hidrografice ale afluenților din stânga ai râului Siret, până la confluența 

râului Siret cu Dunărea.  

          La nivelul județului, Sistemul de Gospodărire a Apelor Galați administrează o 

acumulare permanentă (0,94 mil.mc.) și patru acumulări nepermanente (10,45 mil.mc.). 

Acumulările complexe au ca principală funcție apărarea împotriva inundațiilor, dar, în același 

timp, constituie și surse de apă pentru populație, industrie, piscicultura și irigații.
64

  

Aderarea României la Uniunea Europeana în anul 2007 și, prin aceasta, alinierea 

legislației la cea europeană, determină România să adopte schimbări majore a modului în care 

privește problemele legate de poluarea mediului.  

Concret în domeniul managementului apelor,  dacă în perioada pre-aderare aceasta 

problematică a fost oarecum neglijată, în detrimentul problemelor economice mult mai 

stringente pentru o țară aflată în plin proces de reabilitare economică, după aderare, a devenit 

clar că asigurarea calității apelor de suprafață și subterane constituie o prioritate la nivelul 

Uniunii Europene, și că alinierea cât mai rapidă a legislației românești la cea europeană, 
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coroborată cu  modernizarea sistemelor de monitorizare și cu instruirea personalului-cheie în 

vederea deprinderii capacităților de management și de control comunitare, vor constitui 

priorități, în vederea raportării cu succes a „Stării bune a Apelor până în anul 2015”, care 

constituie dezideratul Uniunii Europene, stipulat în Directiva Cadru privind Apa 2000/60/CE. 

Proiectul, prin metodologia abordată își asuma exact acest aspect al alinierii la 

Directiva Cadru Apa a Uniunii Europene, creând, în același timp, beneficii durabile într-un 

interval scurt pentru beneficiarii finali ai acestui proiect, respectiv comunitățile umane din 

bazinul hidrografic transfrontalier al Siretului din regiunea Botoșani – Suceava și regiunea 

Cernăuți, nelimitându-se doar la acestea, deoarece apa reprezintă „un sistem dinamic, care nu 

cunoaște constrângeri de limite administrative sau granițe politice, ci doar limite fizice și 

hidromorfologice”.  

Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu obiectivul Măsurii 2.2. -  Îmbunătățirea 

managementului transfrontalier al mediului, activitatea de monitorizare a bazinelor 

hidrografice având prioritate. 

             

Amenajarea bazinului hidrografic 

 

Viziunea asupra dezvoltării gospodării apelor este aceea de abordare unitară a diferitelor 

categorii de probleme care privesc apa (aprovizionarea cu apă, calitatea apei, apărarea 

împotriva inundaţiilor) cu problemele sociale şi de mediu din judeţ. 

 

Dezvoltarea durabilă a gospodăririi apelor din judeţul Galați se face, având la bază Strategia 

Naţională din domeniul apelor. Strategie care stabilește obiectivele, politicile şi măsurile, 

precum şi etapelor de utilizare şi valorificare raţională, eficientă şi durabilă a resurselor de apă 

ale României în paralel cu dezvoltarea economică şi dezvoltarea socială a ţării. 

 

La baza principiilor strategiei se află conceptul de dezvoltare durabilă care se referă la: 

• tratarea în mod unitar a problemelor legate de resursele de apă. Asigurarea cerinţei de 

apă pentru diverşi utilizatori, apărarea împotriva inundaţiilor, valorificarea potenţialului 

pentru transport, hidroenergie, precum şi aspectele privind protecţia şi conservarea calităţii 

apei nu vor fi tratate şi reglementate sectorial, ci în mod unitar şi complex împreună cu 

problemele sociale şi de mediu; 

• managementul integrat al apelor se realizează ţinând seama de faptul că apele sunt o 

resursă naturală cu valoare social-economică, dar sunt în acelaşi timp şi o parte componentă a 

mediului; 

• aspectele specifice din domeniul apelor vor avea o abordare ecosistemică (societatea în 

ansamblu şi resursele de apă sunt componente ale sistemelor natural) a căror integritate şi 

funcţionare interdependentă trebuie asigurată şi menţinută în condiţii corespunzătoare.
65

 

 

Principalul instrument de lucru în acest domeniu este bazinul hidrografic, pentru care este 

elaborată o Schemă Directoare de Amenajare şi Management, care decide orientările 
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 Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Olt 
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fundamentale cu privire la gospodărirea durabilă, unitară, echilibrată şi complexă a resurselor 

de apă, precum şi orientările pentru protejarea zonelor umede.
66

 

 

Obiectivele specifice vizate de schemă, valabile şi pentru schema bazinului hidrografic Jiu, 

sunt următoarele: 

• asigurarea protecţiei cantitative şi calitative a apelor de suprafaţă şi subterane; 

• valorificarea potenţialului apelor; 

• apărarea împotriva acţiunii distructive a apei.
67

 

 

Schema Directoare are două componente: 

Planul de amenajare a bazinului hidrografic este componenta structurală prin care sunt 

fundamentate măsurile, acţiunile de realizare a lucrărilor hidrotehnice pentru: 

• menţinerea echilibrului dintre cerinţele de apă ale folosinţelor şi disponibilul de apă la 

surse; 

• diminuarea efectelor negative ale fenomenelor naturale asupra vieţii, bunurilor şi 

activităţilor umane; 

• determinarea cerinţelor de mediu asupra resurselor de apă; 

• utilizarea potenţialului apelor (producerea de energie, navigaţie, turism, acvacultură, 

etc.); 

 

Planul de management al bazinului hidrografic este componenta prin care este implementată 

Directiva 2000/60 a Consiliului Europei în domeniul Apei, care are ca obiective: 

• atingerea „stării bune” a apelor până în anul 2015; 

• asigurarea aceloraşi condiţii de viaţă din punct de vedere al resurselor de apă pentru 

toţi cetăţenii.
68

 

 

Gospodărirea durabilă a apelor îmbină aspectele de utilizare a apei cu cele de protecţie a 

ecosistemelor naturale. În acest sens principalele obiectivele din acest domeniu sunt: 

Îmbunătăţirea  calităţii resurselor de apă: 

• retehnologizarea proceselor de producţie prin utilizarea unor tehnologii curate, 

nepoluante; 

• realizarea de noi staţii de epurare şi modernizarea celor existente; 

• implementarea unor mijloace de prevenire şi diminuare a efectelor poluării 

accidentale. 

 

Reconstrucţia ecologică a râurilor: 

• îmbunătăţirea şi/sau reconstrucţia habitatelor în scopul conservării biodiversităţii; 

• realizarea unui plan concret de restricţii în perioadele de secetă hidrologică; 

• reducerea riscului de producere a inundaţiilor; 
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 Administrația Națională a Apelor, Planul de amenajare a bazinelor hidrografice din România, 2013  
67

 Memoriu de Evaluare de Mediu (SEA) pentru „Planul pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor 

Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Jiu” 
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 Planul de Management al Bazinului Hidrografic al fluviului Dunărea 2009 - 2015 
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• realizarea de acumulări cu folosinţe complexe, prevăzute cu volum de protecţie contra 

inundaţiilor; 

• interzicerea amplasării construcţiilor în zonele inundabile. 

 

Asigurarea alimentării continue cu apă a folosinţelor şi, în special, a populaţiei prin: 

• realizarea de noi surse de apă, în special a unor lacuri de acumulare cu folosinţă 

complexă în zonele deficitare în apă; 

• realizarea de reţele de distribuţie separate de alimentare cu apă pentru populaţie şi 

pentru industrie; 

•  economisirea apei şi reducerea pierderilor din reţelele de distribuţie a apei.
69

 

 

Măsurile necesare dezvoltării durabile a gospodăririi apelor din judeţ trebuie să răspundă 

obiectivelor stabilite în Schema Directoare de Amenajare şi Management a Bazinului 

Hidrografic Prut. Măsurile structurale de amenajare a bazinului hidrografic sunt propuse în 

Planul de Amenajare a Bazinului Hidrografic Prut, plan care se află în faza de avizare. Aceste 

măsuri constau în realizarea lucrărilor de îndiguiri şi apărări de maluri ale cursurilor de apă, 

regularizări ale cursurilor de apă, amenajarea văilor torenţilor, acumulări nepermanente, 

incinte inundabile. 

Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi (din anul 2010) prevede pentru gospodărirea apelor: 

• amenajări hidrotehnice pentru protecţia aşezărilor împotriva inundaţiilor şi eroziunilor 

de mal. Obiectivul măsurii îl reprezintă regularizarea, îndiguire şi realizarea apărărilor de 

maluri ale cursurilor de apă din teritoriul judeţean. Termenul de iniţiere al măsurii este anul 

2012. 

 

Echiparea hidro-edilitară a localităţilor 

Dezvoltarea infrastructurii tehnice de alimentare cu apă şi canalizare a apelor uzate în 

localităţile judeţului este propusă în documentaţia „Master Plan pentru infrastructura de apă şi 

apă uzată în judeţul Galaţi”, realizată în cadrul programului ISPA 2004/RO/16/P/PE/005-01. 

 

Scopul Master Planului este identificarea şi stabilirea priorităţilor, necesităţilor şi investiţiilor 

pentru a asigura, cu costuri minime, conformitatea totală faţă de Directivele UE relevante şi 

faţă de angajamentele României la nivel judeţean şi regional pentru serviciile de apă potabilă 

şi apă uzată, ţinând seama de aşteptările de dezvoltare urbană, precum şi de disponibilitatea 

fondurilor.  

 

Conformarea faţă de Directivele Uniunii Europene este completă cu următoarea transpunere 

în legislaţia românească: 

Directivei 91/271/EEC prin „HG 188/2002 pentru aprobarea normelor privind deversarea 

apelor uzate în mediul acvatic”, modificată şi completată prin OG 352/2005 şi are 4 repere 

ţintă care trebuie respectate: 
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• ţinta 1: până la 31. dec. 2013 România va asigura reţele de canalizare pentru localităţi 

cu populaţie echivalentă de peste 10.000 locuitori; 

• ţinta 2: până la 31. dec. 2015 România va asigura staţii de epurare a apelor uzate în 

mediul urban, la normele agreate, pentru localităţi cu populaţie echivalentă de peste 10.000 

locuitori; 

• ţinta 3: până la 31. dec. 2015 România va asigura reţele de canalizare pentru localităţi 

cu populaţie echivalentă de peste 2.000 locuitori; 

• ţinta 4: până la 31. dec. 2018 România va asigura staţii de epurare a apelor uzate în 

mediul urban, la norme agreate, pentru localităţi cu populaţie echivalentă de peste 2.000 

locuitori.
70

 

 

Directiva 98/83/CE prin „Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei”, amendată prin Legea 

nr. 311/2004 şi are 6 repere ţintă de respectat: 

• ţinta 1: până la 31 decembrie 2010 România se va conforma privind oxidabilitatea, 

amoniu, nitraţii, turbiditatea, aluminium, fier, metale grele, pesticide, mangan pentru 

localităţile de peste 100.000 locuitori; 

• ţinta 2: până la 31 decembrie 2010 România se va conforma privind oxidabilitatea şi 

turbiditatea în localităţile cu o populaţie între 10.000 - 100.000 locuitori; 

• ţinta 3 : până la 31 decembrie 2010 România se va conforma cu privire la oxidabilitate 

şi mangan, în localităţile având sub 10.000 locuitori;  

• ţinta 4: până la 31 decembrie 2015 România se va conforma cu privire la amoniu, 

nitraţi, aluminium, fier, metale grele, pesticide şi mangan în localităţile cu o populaţie între 

10.000 - 100.000 locuitori;  

• ţinta 5: până la 31 decembrie 2015 România se va conforma cu privire la amoniu, 

nitraţi, turbiditate, aluminium, fier, metale grele şi pesticide în localităţile având sub 10.000 

locuitori; 

• ţinta 6: până la 22 decembrie 2015 în satele care nu sunt conectate la o reţea 

centralizată de alimentare cu apă, autorităţile locale sunt răspunzătoare cu identificarea unor 

soluţii alternative şi asigurarea conectării la un sistem existent centralizat de alimentare sau 

investiţii pentru dezvoltarea unuia nou.
71

  

 

Măsuri pentru dezvoltarea şi modernizarea instalaţiilor de apă potabilă şi canalizare a apelor 

uzate, având ca bază legislaţia naţională aliniată Directivelor Europene din domeniul apei,  

sunt propuse şi în „Planul Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Galaţi, pe anul 2009” şi 

în „Planul de Management a Spaţiului Hidrografic Prut-Bârlad”.  

 

În urma coroborării acestor documentaţii cu „Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi” pe 

anul 2010, se propun următoarele măsuri cu finalizare în perioada 2015 – 2020: 

• reabilitarea, extinderea şi realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi a 

reţelelor de canalizare a apelor uzate, până în anul 2016 în: m. Galaţi (inclusiv finalizarea 

staţiei de epurare), m. Tecuci (şi extinderea staţiei de epurare), or. Târgu Bujor şi în comunele 
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Bălăbăneşti, Brăhăşeşti (inclusiv realizarea staţiei de epurare ape uzate), Cavadineşti, Corod 

(inclusiv realizarea staţiei de epurare ape uzate), Cosmeşti, Costache Negri, Cudalbi (inclusiv 

realizarea staţiei de epurare ape uzate), Drăgăneşti, Fârtăneşti, Frumuşiţa, Ghidigeni (inclusiv 

realizarea staţiei de epurare ape uzate), Independenţa, Iveşti (inclusiv realizarea staţiei de 

epurare ape uzate), Lieşti (inclusiv realizarea staţiei de epurare ape uzate), Munteni (inclusiv 

realizarea staţiei de epurare ape uzate), Matca (inclusiv realizarea staţiei de epurare ape 

uzate), Nicoreşti, Pechea (inclusiv realizarea staţiei de epurare ape uzate), Piscu, Slobozia 

Conachi (inclusiv realizarea staţiei de epurare ape uzate), Tudor Vladimirescu, Tuluceşti 

(inclusiv realizarea staţiei de epurare ape uzate), Umbrăreşti; 

• reabilitarea, extinderea şi realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi a 

reţelelor de canalizare a apelor uzate, până în anul 2017 în or. Târgu Bujor (reabilitarea şi 

extinderea staţiei de epurare şi în comunele: Barcea (inclusiv staţia de epurare ape uzate), 

Bălăbăneşti (realizare staţia de epurare ape uzate), Bereşti Meria (inclusiv staţia de epurare 

ape uzate), Braniştea (inclusiv staţia de epurare ape uzate), Cavadineşti (realizarea staţiei de 

epurare), Corni (inclusiv staţia de epurare ape uzate), Cosmeşti (realizarea staţiei de epurare), 

Drăgăneşti (inclusiv staţia de epurare ape uzate), Fârtăneşti (realizarea staţiei de epurare), 

Frumuşiţa (realizarea staţiei de epurare), Fundeni (inclusiv staţia de epurare ape uzate), 

Griviţa (inclusiv staţia de epurare ape uzate), Măstăcani (inclusiv staţia de epurare ape uzate), 

Nicoreşti (realizarea staţiei de epurare), Piscu (realizarea staţiei de epurare), Poiana, Rădeşti, 

Rediu, Smârdan (inclusiv staţia de epurare ape uzate), Tudor Vladimirescu (realizarea staţiei 

de epurare),Umbrăreşti (realizarea staţiei de epurare), Valea Mărului (inclusiv staţia de 

epurare ape uzate); 

• reabilitarea, extinderea şi realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi a 

reţelelor de canalizare a apelor uzate, până în anul 2017 în or. Bereşti (inclusiv realizarea 

staţiei de epurare) şi în comunele: Bălăşeşti (inclusiv realizarea staţiei de epurare), Băleni 

(inclusiv realizarea staţiei de epurare), Buciumeni (inclusiv realizarea staţiei de epurare), Cuca 

(inclusiv realizarea staţiei de epurare), Folteşti (inclusiv realizarea staţiei de epurare), 

Movileni (inclusiv realizarea staţiei de epurare), Priponeşti (inclusiv realizarea staţiei de 

epurare), Rediu (realizarea staţiei de epurare), Schela (inclusiv realizarea staţiei de epurare), 

Scânteieşti, Şendreni (realizarea sistemului de canalizare şi epurare), Ţepu (inclusiv realizarea 

staţiei de epurare), Vânători (inclusiv realizarea staţiei de epurare); 

• reabilitarea, extinderea şi realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă, 

canalizare şi epurare a apelor uzate, până în anul 2018 în comunele: Băneasa, Cerțeşti, Cuza 

Vodă, Gohor, Jorăşti, Nămoloasa, Negrileşti, Oancea, Scânteieşti, Şendreni (reabilitarea 

sistemului de apă potabilă), Smulţi, Suceveni, Vârlezi, Vlădeşti. 

 

Pentru asigurarea protecţiei resurselor de apă şi a apei potabile distribuită pentru consum este 

necesară asigurarea şi menţinerea zonei de protecţie sanitară şi hidrogeologică la sursele de 

apă, la obiectele sistemelor de alimentare cu apă şi canalizarea şi epurarea apelor uzate în 

conformitate cu legislaţia actuală din domeniu (HG 930/2005 şi OMS 536/1997),  precum şi 

păstrarea zonei de protecţie la cursurile naturale de apă şi la construcţiile hidrotehnice aflate 

pe teritoriul judeţean (Legea Apelor 112/2006, care modifică şi completează Legea 

107/1996). 
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În acest sens se propune menţinerea şi marcarea sau instaurarea (după caz) a distanţelor 

minime pentru zona de protecţie sanitară cu regim sever astfel: 

• la sursele de apă subterane din stratul freatic, pentru care nu există suficiente date de 

aplicare a metodelor de dimensionare cuprinse în ordinul nr. 1.278/2011, dimensiunile 

minime sunt 50 m amonte şi 20 m aval de captare pe direcţia de curgere a apelor subterane şi 

20m de o parte şi de alta a captării. În cazul captării izvoarelor minim 50 m în amonte şi 20 m 

lateral de o parte şi de alta a captării; 

• la sursele de apă de adâncime, zona este circulară cu centrul pe poziţia forajului şi rază 

de 10 m; 

• la captările din cursuri de apă zona de protecţie sanitară cu regim sever va fi 

determinată după caracteristicile locale ale albiei. Dimensiunile minime ale zonei vor fi de 

100 m pe direcţia amonte de priză, 25 m pe direcţia aval de ultimele lucrări componente ale 

prizei, 25 m de o parte şi de alta a prizei; 

• la captările din lacuri zona de protecţie va avea dimensiunile minime 100m radial pe 

apă faţă de punctul de captare, 25m radial pe malul unde se află priza; 

• la aducţiunile de apă potabilă 10m de la generatoarele exterioare ale acesteia; 

• la instalaţiile de tratare a apei 20m de la zidurile exterioare ale acesteia; 

• la staţiile de pompare 10m de la zidurile exterioare ale clădirilor;
72

 

 

Pentru asigurarea exploatării, întreţinerii, reparaţiilor şi intervenţiilor la conductele de apă şi 

canalizare din teritoriile aflate în alte proprietăţi decât cea a Consiliilor Locale, se propun 

măsuri corelate cu legislaţia specifică în vigoare, cum ar fi devierea conductelor pe terenuri 

publice, exproprieri, soluţii de protejare a conductelor, etc. 

 

Distanţa de protecţie sanitară la staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi este de stabilită 

prin studii de impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător elaborate de institute 

specializate. În lipsa acestora se recomandă, până la elaborarea studiilor, distanţa 300m până 

la zonele construite.
73

 Utilizarea terenurilor din interiorul zonelor de protecţie se face conform 

prevederilor aceloraşi normative. Pentru cursurile naturale de apă şi pentru lucrările 

hidrotehnice aflate pe teritoriul judeţean lăţimea zonelor de protecţie va fi conformă cu 

prevederile din Legea Apelor nr. 112/2006, anexa nr. 2. 
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 Ordinul Ministerului Sănătății 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind 
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2. Gestiunea deșeurilor 

 

În prezent, cea mai mare parte a deșeurilor municipale generate este eliminată prin 

depozitare. Conform Planului de implementare și HG nr. 349/2005, privind depozitarea 

deșeurilor, la nivelul județului Galați există patru depozite neconforme pentru deșeuri 

nepericuloase (clasa „b”), aferente localităților urbane. Datele ce prezintă activitatea acestor 

depozite, conform Calendarului de sistare/încetare a activității sau conformare pentru 

depozitele de deșeuri existente, sunt cele prezentate în cadrul tabelului 75. 

Tabel 75. Depozite de deșeuri în județul Galați 

Denumire 

depozit/ 

localitate 

Tipul 

Data de 

sistare a 

operațiunilor 

Suprafața 

proiectată 

(ha) 

Capacitatea 

proiectată 

(mc) 

Capacitatea 

disponibilă (m3) 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Umbrăreși/ 

Tîrgu 

Bujor 

b 2009 1,15 8.500 8.100 8.000 

Bâzanu/ 

Berești Est 
b 2009 1 2.100 1.500 1.500 

Tirighina/ 

Galați 
b 2014 2,5 5.000.000 3.500.000 3.200.000 

Rateș/ 

Tecuci 
b 2017 3,5 210.000 110.000 85.000 

Total 

Județ 

Galați 

4 8,15 5.220.600 3.619.600 3.294.500 

Sursa: Plan județean de gestionare a deșeurilor în județul Galați 

Deșeurile colectate la nivelul județului Galați nu au înregistrat în ultimii ani o cantitate 

mai mică de 150.000 tone. La nivelul județului Galați nu există niciun depozit autorizat pentru 

depozitarea deșeurilor inerte. Județul Galați se confruntă cu un fenomen alarmant privind 

depozitările necontrolate de cantități importante de deșeuri din construcții și din demolări.
74

  

Tabel 76. Unități de colectare, tratare și valorificare a deșeurilor în județul Galați 

Nr. 
Agent 

Economic 

Tip deșeu colectat/ 

prelucrat 
Capacitate 

Autorizație pentru 

Colectare Valorificare 

1 

RER 

Ecologic 

Service 

SRL 

Deșeuri 

hârtie/carton 

Deșeuri de mase 

plastice 

800 t/an - hârtie 

1.000 t/an - 

navete PVC 

100 t/an - folie 

Da Nu 

2 

SC TANGO 

Scraps 

Recycling 

Company 

Deșeuri 

hârtie/carton 

Deșeuri de mase 

plastice 

50.000 t/an – 

deșeuri metalice 
Da Da 
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S.R.L DEEE 

Acumulatori 

Deșeuri metalice 

feroase și neferoase 

3 
SC IRICAD 

SRL 

Deșeuri 

hârtie/carton 

Deșeuri metalice 

100.000 t/an – 

deșeuri metalice 

feroase și 

neferoase 

Da Da 

4 

SC 

TASTROM 

Recycling 

Company 

S.R.L. 

Deșeuri metalice 

feroase și neferoase 

12.500 t/an – 

deșeuri metalice 

feroase și 

neferoase 

Da Da 

5 

SC 

NEVADA 

BUTNARU 

SNC 

Deșeuri metalice 

feroase si neferoase 

40 t/luna 

200 t/luna 
Da Da 

6 

SC 

DANUBE 

Recyclage 

Deșeuri textile 
30 t/luna 

30 t/luna 
Da Da 

7 

SC 

ECOTASTE 

SRL 

Deșeuri de mase 

plastice (PET) 

250 tf - fier 

65 tf - neferoase 
Da Da 

8 
SC REMAT 

SA 

Deșeuri 

hârtie/carton 

Deșeuri de mase 

plastice 

DEEE 

Deșeuri metalice 

feroase și neferoase 

Acumulatori 

Anvelope 

65 tf - hârtie 

65 tf - PET 
Da Da 

9 

SC ERSAN 

IMPEX 

SRL 

Deșeuri de mase 

plastice 
- Da Da 

10 

SC 

LEGISLAT 

SRL 

Deșeuri de mase 

plastice 

Deșeuri 

hârtie/carton 

Deșeuri metalice 

feroase și neferoase 

Anvelope 

- Da Da 

Sursa: Plan județean de gestionare a deșeurilor în județul Galați 
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Imaginea 15. Hartă gestionare deșeuri în județul Galați 

 
Sursa: Plan județean de gestionare a deșeurilor în județul Galați 

 

 

Informații referitoare la proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în 

județul Galați” 

Scopul proiectului îl reprezintă implementarea unui sistem integrat de gestionare a 

deșeurilor municipale care să promoveze prevenirea și valorificarea deșeurilor și să asigure 

atingerea tuturor țintelor asumate prin Tratatul de aderare a României la U.E. și a celor 

prevăzute în POS Mediu. 

Obiectivul general al proiectului este să îmbunătăţească infrastructura de mediu în 

conformitate cu standardele europene în domeniul gestionării deşeurilor pentru a spori în mod 

semnificativ calitatea mediului şi a condiţiilor de viață. 

Prin realizarea sistemului integrat de management al deşeurilor municipale se va 

asigura respectarea prevederilor europene din domeniul gestionării deşeurilor precum şi a 

celor naţionale. 

De asemenea, prin realizarea investiţiei propuse se va asigura îndeplinirea obiectivelor 

stabilite în Programul Operaţional Sectorial pentru Mediu: 

 Optimizarea transportului deşeurilor reziduale; 

 Extinderea sistemului de colectare separată a deşeurilor reciclabile, în scopul de a 

asigura atingerea ţintelor privind deşeurile de ambalaje; 
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 Extinderea sistemului de colectare separată a deşeurilor biodegradabile de la populaţia 

din zonele urbane care locuieşte în case individuale; 

 Implementarea compostării individuale în zonele rurale; 

 Promovarea valorificării energetice şi materiale a deşeurilor municipale; 

 Reducerea cantităţii de deşeuri municipale biodegradabile depozitate; 

 Eliminarea deşeurilor, în conformitate cu cerinţele legale din domeniul gestionării 

deşeurilor, în scopul de a proteja sănătatea populaţiei şi a mediului.
75

 

 

Descrierea situaţiei existente 

În momentul actual, la nivel județețului Galați, sistemul de gestionare a deșeurilor nu 

este suficient dezvoltat și există probleme în ceea ce privește conformitatea cu legislația 

europeană și națională. 

Colectarea deseurilor 

Colectarea deșeurilor municipale se face în principal în amestec, întreaga cantitate 

colectată fiind depozitată.  

Colectarea separată a deșeurilor reciclabile se realizează parțial în localitățile 

beneficiare de proiecte ISPA/Phare CES. În anul 2011, cantitățile de deșeuri reciclabile 

colectate separat de la populație au fost foarte reduse, reprezentând circa 1% din întreaga 

cantitate de deșeuri menajere colectate. 

Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile de la populație sau firme nu este 

implementată în niciuna din localitățile județului Galați. 

În general, echipamentele care există și sunt utilizate pentru colectarea și transportul 

deșeurilor sunt atât insuficiente cât și uzate. 

 

Stații de transfer 

În prezent, în județul Galați nu există stații de transfer.  

Sortarea și reciclarea 

În judeţul Galați exista două statii de sortare: 

- O stație de sortare la Galați, construită prin masura ISPA cu o capacitate de 

aproximativ 9.500 t/an care deservește doar Municipiul Galați și comunele învecinate; 

 - O stație de sortare la Tecuci cu o capacitate de 20.000 t/an, construită prin programul 

Phare CES, care deservește exclusiv Municipiul Tecuci. 

Capacitățile de sortare existente nu asigură tratarea întregii cantități de deșeuri 

reciclabile estimate a se colecta ca urmare a implementării proiectului, astfel rezultând 

necesitatea realizării de capacități suplimentare. 

Tratarea deșeurilor 

În județ există două stații de compostare: 

- Stație compostare Galați situată pe același amplasament cu stația de sortare și 

depozitul conform cu o capacitate de aproximativ 6.200 t/an. Statia de sortare deservește doar 

Municipiul Galați și comunele învecinate; 
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- Stație de compostare Tîrgu Bujor cu o capacitate de 1.000 tone/an, deservește doar 

orasul Tîrgu Bujor. 

Depozitarea deșeurilor 

La nivelul judetului Galați există un depozit neconform tipul „b” la Tecuci pentru 

depozitarea deşeurilor municipale care are ca termen de închidere anul 2017, în concordanță 

cu reglementările legislative privind mediul. 

Depozitul neconform de la Galați a sistat depozitarea în anul 2011. 

În judeţul Galați există un depozit conform de deşeuri municipale clasa „b” realizat 

prin Măsura ISPA.  

Depozitul a fost realizat în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare privind 

depozitarea deseurilor, fiind prevăzut cu un sistem de impermeabilizare, cu un sistem de 

colectare a levigatului şi de pompare a acestuia în statia de epurare orășenească. De asemenea, 

este prevăzut cu cântar şi foraje de monitorizare a calității apei subterane în perimetrul 

depozitului.
76

 

Conform Memorandului de Finanțare a proiectului ISPA, depozitul Tirighina 

deservește doar Municipiul Galați și comunele învecinate (Braniștea, Smârdan, Șendreni, 

Tulucești și Vânători), respectiv un număr de aproximativ 274.000 locuitori. 

Principalele investiții care se vor realiza în cadrul proiectului și capacitățile acestora 

sunt: 

 Construirea unei instalații de tratare mecano-biologică cu recuperare de energie cu o 

capacitate de circa 81.000 t/an – amplasament Galați, proiect ce va fi finanțat prin 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020. 

 Construirea unei stații de transfer cu o capacitate de circa 9.000 t/an – amplasament 

Tîrgu Bujor; 

 Construirea unei stații de sortare cu o capacitate de circa 6.000 t/an și a unui depozit 

deșeuri nepericuloase clasa „b” cu o capacitate totală de 1.100.000 m
3
 - amplasament 

Valea Mărului; 

 Construirea unei stații de compostare cu o capacitate de circa 800 t/an – 

amplasament Tecuci; 

 Închiderea depozitului neconform Tecuci; 

 Achiziționare echipamente colectare și transport deșeuri municipale și unități de 

compostare deșeuri biodegradabile individuale. 
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3. Elemente descriptive referitoare la nivelul de trai și locuire 

 

 

În județul Galați, 

numărul de locuințe a 

înregistrat cea mai mare 

creștere în anul 2011, cu 

3,55% față de anul 2010. 

Numărul locuințelor se află pe 

un trend ascendent în perioada 

2010 - 2013. În anul 2013, 

raportul dintre numărul de 

locuințe înregistrate la nivel 

rural și urban este următorul: 

la nivel rural sunt înregistrate 

99.252 de locuințe la finele 

anului 2013 (42,85% din 

total), iar la nivel urban sunt 

înregistrate 132.325 de 

locuințe (57,15% din total). 

 

 

 În județul Galați, 

numărul de locuințe terminate 

a înregistrat scăderi treptate în 

intervalul anilor 2010 - 2013. 

În anul 2013, raportul dintre 

numărul de locuințe terminate, 

înregistrate la nivel rural și 

urban, este următorul: la nivel 

rural sunt înregistrate 453 de 

locuințe terminate la finele 

anului 2013 (63,80% din 

total), iar la nivel urban sunt 

înregistrate 257 de locuințe 

terminate (36,20% din total). 

Per total, în anul 2013 s-au 

finalizat cu 15,68% mai multe 

locuințe față de anul 2010. 

 

 

 

  Un alt aspect important de semnalat în continuare este legat de dinamica amenajării 

teritoriului județului Galați. Această dinamică poate fi constatată din situația Autorizațiilor de 

Construire și a Certificatelor de Urbanism emise de Consiliul Județului Galați. 
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Grafic 60. Locuințe existente la sfârșitul 

anului în județul Galați 
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Grafic 61. Locuințe terminate în cursul 

anului în județul Galați 
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În următorul grafic, este relatată situația numărului autorizațiilor și a certificatelor de 

urbanism, emise de către Consiliul Județului Galați. 

 

 
 

Tabel 77. Situația autorizațiilor de construire și a certificatelor de 

urbanism în județul Galați 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 

Situația Autorizațiilor de Construire 55 83 100 78 71 

Situația Certificatelor de Urbanism 249 273 289 171 212 

 

După cum se poate observa în cadrul informațiilor prezentate în cadrul tabelului de mai sus 

situația autorizațiilor de construire la nivelul județului a urmat un trend de creștere până la 

nivelul anului 2012, urmată de un trend descrescător până la nivelul anului 2014. O astfel de 

evoluție graduală ( cu un maxim la nivelul anului 2012) este întâlnită și în cadrul prezentării 

situației legate de emiterea certificatelor de urbanism. 
 

4. Tehnologia informațiilor 

 

Gradul de conectivitate la rețele telefonice este relativ mare în județul Galați. 

Infrastructura de internet este încă inexistentă în marea parte a mediului rural și este încă în 

dezvoltare la nivel urban. Rețeaua de internet este una din facilitățile de bază care este oferită, 

ținând cont că la nivelul județului Galați, multe localități duc lipsă de o parte din aceste 

facilități. Conexiunea la internet în zonele fără infrastructură se poate face prin abonamente de 

date achiziționate de la operatorii de telefonie mobilă. 

Pe teritoriul județului Galați se ănregistrează servicii ale tuturor operatorilor de 

telefonie mobilă cu reprezentativitate la nivel național. 
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În ceea ce privește situația operatorilor de servicii internet putem menționa că la 

nivelul județului Galați se înregistrează un număr de 9 astfel de furnizori de servicii.
77

 

Modalitatea de distribuție a serviciilor de internet se face prin două modalități: fibră 

optică șirețea wireless.  

În cadrul acestui subpunct este important de menționat că la nivelul județului Galați 

există un parc de tehnologia informației ce oferă servicii specializate furnizate ca asistență și 

consultanță cu o valoare adăugată foarte ridicată. 

Informatizarea unităților de învățământ și a spitalelor a reprezentat o prioritate pentru 

factorii de răspundere cu responsabilități de profil la nivelul județului Galați. În sprijinul 

acestor afirmații se poate menționa și finanțarea opținută în cadrul POSCCE de peste 

7.000.000 lei pentru implementarea noului sistem informatic în cadrul spitalelor: Spitalul 

Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei”, Spitalul de Pneumoftiziologie si Spitalul de 

Boli Infectioase “Sf. Cuvioasa Parascheva”.  

Deși există un necesar important de dotări software și hardware ce nu a putut fi 

acoperit în totalitate prin finanțări până în momentul de față, ar trebui însă mentionate aici: 

Modernizarea și reabilitarea Grupului Școlar „Gheorghe Asachi” din municipiul Galați și 

Modernizarea extinderea și dotare Școală Specială „Emil Gărleanu” din municipiul Galați.   

 

 

 

 

În județul Galați, 

volumul activității de 

telefonie are un trend oscilant 

în perioada 2010 - 2013. Cea 

mai mare activitate a fost 

înregistrată în anul 2013 o 

creștere de 7,31% față de anul 

2010. În anul 2012 s-a 

înregistrat cea mai scăzută 

activitate de telefonie, în 

scădere cu 10,37% față de 

anul 2013. Telefonia este 

facilitatea de care beneficiază 

majoritatea populației și 

aceasta este accesibilă, fără a 

depinde o infrastructură fixă, 

motiv pentru care în prezent 

nu mai reprezintă o problemă 

accesul la telefonie. 

 

 

 

Un domeniu important de evidențiat în cadrul acestui capitol este cel al televiziunii și cablu și 

al rețelelor de transmisie. Astfel se poate menționa că la nivelul județului Galați există două 

companii specializate în domeniul de televiziune prin cablu și al rețelelor de transmisie
78
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i. Analiza activităților de susținere socio-economică 

 

 

1. Administrație publică  

La nivelul județului Galați sunt organziate și funcționează (conform constituției 

României și leginii nr. 215/2001, privind administrția publică locală cu modificările și 

completările ulterioare) autorități ale administrației publice.  

În teritoriu, la nivelul județului Galați, se regăsesc două consilii locale municipale, 

două consilii locale orășenești și 61 de consilii locale comunale. Consiliul Județului Galați 

precum și consiliile locale au rol de autorități deliberative iar președintele Consiliului 

Județean și primarii autorităților publice au atribuții executive.   

Consiliul Judeţului Galaţi este autoritatea administraţiei publice locale pentru 

coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării 

serviciilor publice de interes, la nivelul judeţului Galaţi. 

Preşedintele Consiliului Judeţean este o autoritate administrativă executivă distinctă, 

stabilită de legiuitor, care asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a 

legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului 

României, a hotărârilor consiliului judeţean, precum şi a altor acte normative. 

          Structurile subordonate Consiliului Judeţului Galaţi, grupate pe categorii, sunt 

următoarele: 

Instituţii de cultură: 

1. Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi 

2. Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi 

3. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi 

4. Muzeul de Artă Vizuală 

5. Muzeul de Istorie „Paul Păltânea” Galaţi 

 Instituţii publice: 

1. Camera Agricolă a Judeţului Galaţi 

2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

3. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi 

4. Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului 

Galaţi 

 Unităţi medico-sociale: 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
193 

 
  

Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro

&context=55 

 

Unitatea Medico-Socială Găneşti 

 Societăţi comerciale: 

1. S.C. Consproiect S.A. Galaţi 

2. S.C. Drumuri Şi Poduri S.A. Galaţi 

3. S.C. Consmanagement Parc de Soft S.R.L. Galaţi 

Unităţile sanitare din reţeaua Consiliului Judeţului Galaţi sunt: 

1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi 

2. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sfânta Cuvioasa Parascheva" Galaţi 

3. Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi 

Începând cu anul 2012 până în orizontul anului 2014 marea majoritate a autorităților 

publice locale și-au elaborat propriile strategii de dezvoltare (pentru comune, orașe, respectiv 

municipii) strategiile sunt corelate cu politicile județene de acțiune (definite de către Consiliul 

Județului Galați. Strategiile de dezvoltare sunt însoțite de un Plan Local de Acțiune și de o 

listă a proiectelor propuse spre implementare în intervalul 2014 – 2020. Lista proiectelor de 

dezvoltare ale majorității localităților din județul Galați este atașată în anexa 1 la acest studiu.  

2. Consultanță 

 

 Un domeniu deosebit de important prin natura impactului produs asupra mediului de 

afaceri îl constituie serviciile de consultanță specializată. Fie că este vorba de consultanță în 

afaceri, în management, în accesarea de fonduri externe, servicii de contabilitate sau 

proiectare, aceste tipuri de servicii suport aduc o plus valoare deosebită mediului de afaceri. 

La nivelul județului Galați există deopotrivă companii de consultanță constituite cu formă 

juridică de S.R.L.-uri, S.A.-uri, dar și organiazații nonguvernamentale care asigură 

consultanță (în special pentru zone specifice, precum: mediu, asistență socială, dezvoltarea 

societății civile, drepturile cetățenilor etc.).    

 

La nivelul județului 

Galați, organizațiile care 

desfășoară activități diverse 

de consultanță sunt în număr 

relativ mare, doar cele care 

au până în 10 persoane 

angajate. Numărul acestora a 

crescut, în anul 2012, cu 

6,50%, față de anul 2010. 

Organizațiile cu peste 10 

persoane angajate în județul 

Galați și-au pastrat un număr 

constant de personal pe 

parcursul anilor 2010 - 2012. 

O singură organizație care 

oferă servicii de consultanță 

are peste 50 de angajați în 

județul Galați. Per total, la 

nivelul județului, firmele de 

consultanță și-au mărit 
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numărul în anul 2012, cu 5,83% mai mult,  față de anul 2010. 

 

Centru Regional de Afaceri Galați 

 

A fost construit pe baza unei finanțări obținute prin POR 2007 – 201, valoarea totală a 

proiectului fiind 4.087.742 lei. Centrul Regional de Afaceri Galați își propune ca prin natura 

activităților desfășurate să: contribuie la dezvoltarea sustenabila a IMM-urilor din zona și din 

județul Galați. Centrul regional de afaceri Galați va oferi facilități start-up-urilor și spin-off-

urilor care activează în domeniul serviciilor si microproducției, în vederea desfășurării 

activității curente. 

Astfel, IMM-urile vor putea beneficia de locații și dotări permanente pentru a-și 

desfășura activitatea în primii ani de funcționare, de asemenea vor putea participa la training-

uri, întâlniri de afaceri, simpozioane, workshop-uri, unde vor intra în contact cu potențiali 

parteneri de afaceri. Toate aceste acțiuni vor avea drept scop  promovarea resurselor naturale 

și umane, a potențialului economic al județului în vederea atragerii investițiilor străine. 

Beneficiarii potențiali ai serviciilor sunt: companiile care vor beneficia de logistica și 

spațiile puse la dispoziție de Centrul de afaceri, șomerii care vor beneficia de cele 20 locuri de 

muncă nou create în cadrul firmelor găzduite in Centrul de afaceri, precum și cei care vor 

ocupa 8 locuri de muncă nou create ca urmare a administrării Centrului regional de  

afaceri Galați.
79

 

 

Parcul de soft Galați 

  

A fost construit pe baza unei inițiative a Guvernului României și a autorităților locale. 

Parcul stiintific si tehnologic de software de la Galati isi propune să contribuie la dezvoltarea 

sectorului industrial al tehnologiilor de varf, la facilitarea transferului de tehnologie, precum 

și la crearea unei alternative viabile pe piața muncii din Regiunea de Sud-Est. 

 

Parcul de soft Galați își propune să joace un rol activ în următoarele domenii:  

 crearea de noi locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate; 

 atragerea de fonduri private în învățământ si cercetare; top online casino 

 stimularea potentialului inovativ și tehnico-stiintific al personalului academic, 

universitar, al cercetatorilor și al studenților; 

 transferul tehnologic de rezultate ale cercetarii la agenții economici interesați în 

producția de software și servicii conexe cu valoare concurențiala și valorificarea 

acestora pe piața internă sau externă; 

 stimularea agenților economici pentru participarea activă a sectorului privat la 

dezvoltarea și valorificarea cercetării și inovării, prin realizarea unor produse 

comerciale de înaltă tehnicitate; 

 atragerea companiilor străine pentru a investi în activități de transfer tehnologic; 

 dezvoltarea potentialului știintific, tehnologic și economic la nivel regional. 

 

                                                           
79

 http://hidrostruct.ro/ro/prezentare-centrul-regional-de-afaceri-galati 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
195 

 
  

Dintre facilitățile acordate potențialilor beneficiari pot fi enumerate următoarele: 

- birourile situate într-o clădire complet renovate (în anul 2003-2004) și dotată cu cablare 

structurată pentru transmisie voce-date, router, file server firewall, file server Internet, 

centrală telefonica digitala performanta 

- promovarea activitatilor Parcului și a locatarilor prin intermediul site-ului web, buletinului 

periodic de prezentare a activitatii in parc, materiale de promovare tiparite și difuzate la sediul 

propriu și cu ocazia târgurilor și simpozioanelor de specialitate, articole în mass-media  

- publicații de specialitate 

- servicii de recepție-secretariat 

- administrarea centralei telefonice 

- sală pentru conferințe și întalniri de afaceri, simpozioane, cursuri, prezentari - conexiunea la 

rețelele de utilități publice.  

- serviciile de pază și de curățenie.
80

 

 

Parc Industrial Galați 

 

Parcul Industrial Galați este administrat de către o societate privată având drept scop 

susținerea economiei locale și regionale, dezvoltarea pe orizontală a acesteia și crearea de 

locuri de muncă pentru forța de muncă înalt calificată oferită de absolvenții universităților din 

Galați, dar și pentru cea calificată. Parcul Industrial Galați promoveaza o abordare flexibila în 

ceea ce privește delimitarea diverselor zone, prioritare fiind solicitările societăților comerciale 

care vor fi localizate în cadrul parcului. Parcul Industrial din Galați se caracterizează printr-o 

flexibilitate maximă, se află într-o permanentă cercetare și adaptare la nevoile clienților. Atât 

gama de servicii cât și utilitățile din parc sunt adaptate și actualizate mereu în funcție de 

doleanțele mereu noi ale clienților. Parcul Industrial din Galați aduce aceste facilităti la „uța” 

clienților sai, fără ca aceștia să fie nevoiți a parcurge anevoioasele proceduri de obținere a 

avizelor, construcție etc.
81

 

 

Camera Agricolă Galați 

 

Camera Agricolă a Judeţului Galaţi este o instituţie publică, cu personalitate juridică, 

care are ca scop promovarea unei agriculturi durabile, moderne şi competitive, prin 

dezvoltarea exploataţiilor agricole, a fermelor familiale şi a bunelor practici din domeniu, 

precum şi prin valorificarea potenţialului agricol local. Această iniţiativă răspunde 

obiectivului de descentralizare a administraţiei publice prin integrarea specificului local, 

agricol şi forestier în procesul de elaborare a normelor proprii de funcţionare. 

           Principalul obiectiv al Camerei Agricole a Judeţului Galaţi îl reprezintă realizarea 

transferului de cunoştinţe de specialitate şi acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică 

necesară producătorilor agricoli din judeţul Galaţi. Faptul că, pe lângă consultanţa agricolă de 

specialitate şi cursurile de pregatire profesionala oferite producătorilor agricoli, această 

instituţie participă şi la întocmirea de proiecte pentru accesare de fonduri comunitare, 
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reprezintă un nou gen de abordare a serviciilor publice oferite cetăţenilor de către instituţiile 

publice, prin care acestea din urmă se autosusţin, fără a apela excesiv la fondurile publice.  

Domeniile ţintă în care acţionează Camera Agricolă a Judeţului Galaţi pentru 

asigurarea serviciilor de specialitate sunt: producţia vegetală, creşterea animalelor, 

mecanizarea agriculturii, prelucrarea produselor agricole, managementul exploataţiilor 

agricole, marketing, legislaţie în agricultură, constituirea asociaţiilor de producători, programe 

de finanţare pentru agricultură, dezvoltare rurală
82

 

 

Asociația Tehnopol Galați  

 

Asociația Tehnopol Galați este o structura asociativă fondata de: Consiliul Local 

Galați, Consiliul Județului Galați, Camera de Comerț, Industrie si Agricultură, Universitatea 

“Dunărea de Jos” si Asociația Producătorilor de Soft, ca instrument de lucru pentru 

promovarea dezvoltării economice locale si regionale. 

Oferă serviciile specializate sunt furnizate ca asistenta și consultanță cu o valoare 

adăugată foarte ridicată, în forma de servicii individuale sau pachete de servicii, având ca 

scop pregătirea pentru încheierea de afaceri sau pentru inovare, cum ar fi relațiile de 

cooperare națională sau internațională, transferuri de tehnologie sau know-how, aplicații ale 

activităților de cercetare-dezvoltare ca inovare în industrie. 

Incubatorul virtual modular de afaceri, Centrul metodologic de e-Learning, Centrul de 

Cercetări pentru Tehnologii Urbane, atragerea de investiții străine sunt câteva din ambițiile 

Asociației Tehnopol Galați.
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Numărul personalului 

organizațiilor care oferă 

consultanță în județul Galați, a 

oscilat în perioada 2010 - 2012. 

În anul 2012, numărul 

personalului a înregistrat o 

creștere de 3,42% față de anul 

2010.  

În domeniul 

consultanței, personalul angajat 

nu este unul numeros, deoarece 

nu implică forța de muncă 

brută sau operațională. Și în 

această situație se observă o 

creștere a numărului de 

persoane angajate în domeniul 

consultanței ( în 2012 față de 

2011). 

 

 

 

                                                           
82

 http://www.ojcagalati.ro/ 
83

 http://www.tehnopol-gl.ro/ 

2010; 1.667 

2011; 1.581 

2012; 1.724 

A
n

u
l 

; 
N

u
m

ă
r
 

Organizații de consultanță 

Grafic 65. Numărul personalului din 

organizațiile care oferă consultanță 

din județul Galați 
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La nivelul județului 

Galați, cifra de afaceri a 

firmelor de consultanță a 

crescut treptat pe parcursul 

perioadei 2010-2012. În anul 

2012, cifra de afaceri a 

înregistrat o creștere cu 

19,66% mai mare față de 

valoarea din anul 2010. 

Domeniul consultanței este în 

continuă dezvoltare la nivelul 

județului Galați, după cum se 

poate observa și în graficul 

66. 
 

 

Factorii importanţi pentru dezvoltarea antreprenoriatului sunt reprezentaţi de o cultură 

de afaceri adecvată, un mediu favorabil pentru crearea de organizații, asigurarea serviciilor de 

calitate, un grad ridicat de interacţiune şi cooperare între organizații și oferirea soluțiilor 

specifice domeniului lor de activitate, pentru diseminarea cunoştinţelor şi exploatarea 

potenţialului. 
 

Consiliul Județului Galați sprijină înființarea organizațiilor precum și promovarea 

activităților suport de sprijinire a afacerilor. Întreține o relație de colaborare și suport reciproc 

cu principalele organizații care oferă servicii de consultanță pentru întreprinzătorii privați dar 

și pentru organizațiile din sectorul public din județul Galați.  

Cele mai reprezentative organizații care oferă consultanță la nivelul județului Galați 

sunt: 

1. Camera de Comerț Industrie și Agricultură Galați 

 Este o organizație reprezentativă la nivelul județului Galați și oferă (fără a ne limita 

aici), servicii de:  

 asistență pentru demararea unei afaceri, asistență pentru extinderea către o dimensiune 

internațională a organizațiilor (Enterprise Europe Network);   

 asistență pentru începerea unei afaceri;  

 organizarea de târguri și expoziții; 

 identificarea de potențiale parteneriate de afaceri; 

 elaborarea de scrisori de recomandare și corespondență comercială; 

 activități de formare și perfecționare proefsională; 

 activități de arbitraj comercial; 
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Grafic 66. Cifra de afaceri a 

întreprinderilor de consultanță din 

județul Galați 
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 activități de asigurare a calității; 

 promovarea proprietății intelectuale.  

 

2. Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Galați 

(F.P.I.P.M.M – CENPRO): 

Scopul fundației este de a sprijini dezvoltarea firmelor provate mici și mijlocii prin 

intermediul serviciilor de consultanță. Principalele domenii de acordare a consultanei sunt: 

 întocmirea cererilor de finanțare 

 implementarea de proiecte 

 căutarea de parteneri de proiect 

 întocmirea de studii de marketing  

 consultanță pentru înființarea, îmbunătățirea și extinderea activităților unor 

societăți comerciale 

 dezvoltarea de baze de date și a programelor de instruire 

 organizarea de târguri și expoziții 

3. Fundația Școala Română de Afaceri 

 Este o fundație înființată în 1992 la nivel național, iar în 1995 a fost înființată filiala 

Galați a Fundației Școala Română de Afaceri. Fundația Școala Română de Afaceri – Filiala 

Galați ca structură a Camerei de Comerț Industrie și Agricultură Galați a fost înființată în anul 

2002. FSRA Filiala Galați are o ofertă educațională ce oferă cursanților soluții pentru 

maturitatea nevoia și provocarea profesională a mediului economic actual. 

 organizează cursuri de perfecționare autorizate conform metodologiei ANC; 

 cursuri de calificare autorizate cu durata între 320 și 720 ore cu certificate 

recunoscute la nivelul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și de 

Ministerul Educației și Cercetării; 

 cursuri ECDL cu certificare internațională; 

 elaborează cereri de finanțare; 

 implementează proiecte cu finanțare internă. 

4. BRM Terminalul Galați 

 A fost înființat în 1998 și reprezintă colaborarea între bursa Română de Mărfuri S.A. 

București (BRM) și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați. Domeniul de 

activitate: 

 organizarea procedurilor pentru vânzarea și achiziția de produse, servicii și 

lucrări în conformitate cu reglementările locale și regulamentele BRM; 

 consultanță pentru activitîțile bursiere. 
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5. Patronatul IMM Galați    

Patronatul IMM are ca misiune promovarea și apărarea intereselor economice, financiare și 

juridice, ale întreprinderilor private mici și mijlocii. Servicii oferite: 

 susținerea IMM-urilor private din județ la nivel național și internațional în relația cu 

autoritățile publice;  

 stimularea înființării de noi întreprinderi, acționariat român și internațional.
 84

 

Servicii de consultanță pentru finanțarea afacerilor sunt oferite deopotrivă și de instituțiile 

bancare, respectiv de instituțiile financiare nonbancare sau alte tipuri de fonduri de investiții 

care au ca zonă de interes oferirea de oportunități de finanțare clienților din zona IMM. 

3.  Cercetare-dezvoltare-inovare 
 

În judeţul Galaţi, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi este principala sursă de 

servicii de cercetare-dezvoltare. 

Cercetarea ştiinţifică în cadrul Universităţii s-a dezvoltat de-a lungul timpului, fiind 

orientată spre majoritatea domeniilor de activitate, prin implicarea majorității cadrelor 

didactice. Activitatea susţinută a colectivelor de cercetători a permis înfiinţarea centrelor de 

cercetare în cadrul facultăţilor, acestea dispunând de 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 Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, în 

urma unor evaluări riguroase. 

 

 Dintre centrele de cercetare ale Universităţii „Dunărea de Jos” fac parte următoarele: 

 Arhitectură navală; 

 Sisteme integrate de conversie a energiei și conducere avansată a proceselor complexe 

– SICECAPC; 

 Sisteme inteligente şi tehnologia informaţiei – SITI; 

 Sisteme de conducere automată a proceselor – SCAP; 

 Strategii de dezvoltare a sistemelor economice competitive; 

 Centrul de cercetări pentru performanţa umană;  

 Mecanica maşinilor şi echipamentelor tehnologice; 

 Centrul Regional Interdisciplinar de Cercetare în domeniul Poluării Vibro-Acustice şi 

Calităţii Ambientale – CRICPCA; 

 Centrul de studii danubiene; 

 Centrul de studii interdisciplinare „Sfântul Ioan Damaschin”; 

 Cercetarea de interfaţă a textului original şi tradus; 

 Comunicare interculturală şi literatură; 

 Centrul de excelenţă pentru cercetare şi dezvoltare în modelare şi simulare numeric; 
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 Centrul de cercetare ştiinţifică pentru maşini şi echipamente termice şi ingineria 

mediului în energetic; 

 Centrul de cercetare mecanică şi tribologia stratului superficial; 

 Centrul de cercetare inginerie tehnologică în construcţia de maşini; 

 Centrul de cercetări avansate în domeniul sudării; 

 Calitatea materialelor şi a mediului; 

 Nanostructuri şi materiale funcţionale; 

 Competenţe interfeţe - tribocoroziune şi sisteme electrochimice; 

 Ecologia şi exploatarea bioresurselor acvatice; 

 Centrul integrat de cercetare, expertiză şi transfer tehnologic în industria alimentară; 

 Centrul de analize fizico-chimice, morfofuncţionale şi chemometrie; 

 Centru european de excelenţă pe probleme de mediu.
85

 

 

Calitatea cercetării din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” poate fi extrapolată la 

nivelul cercetării gălăţene per ansamblu, întrucât Universitatea este principalul exponent al 

acestui domeniu în judeţul Galaţi. Conform topului realizat de Societatea Ad Astra în anul 

2006, Universitatea „Dunărea de Jos ”din Galaţi se plasează pe locul 11 în ceea ce priveşte 

performanţa ştiinţifică între toate universităţile româneşti.
86

 

 

Universitatea Danubius  

 

Universitatea Danubius și-a propus să ajute la formarea de specialiști în domeniul 

științelor socio-umane pentru a facilita inserția lor ca lideri pe piața forței de muncă. Prin 

cercetare, dezvoltare și inovare dorim să contribuim la extinderea cunoașterii și prestarea de 

servicii pentru comunitatea globală. 

Printre obiectivele strategice ale Universității Danubius se numără: 

 Implementarea oportună a dimensiunii europene în procesul de învățământ 

 Adoptarea și implementarea standardelor europene de evaluare 

 Mobilitatea academică și recunoașterea studiilor și a diplomelor universității în afara 

țării, în concordanță cu cadrul european al calificărilor și cu cerințele pieței forței de 

muncă 

 Promovarea unei cercetări științifice de calitate 

Contextul economic şi social actual, legat de aspirațiile României privind integrarea 

europeană, presupune realizări şi performanțe în toate domeniile de activitate. 

Datoria oricărei instituții din sistemul național de învățământ, indiferent de tip, nivel şi 

formă de organizare a activității, este de a asigura predarea, învățarea şi cercetarea de calitate, 

din necesitatea de a pune bazele unei culturi instituționale a calității educației, pentru a 

contribui la dezvoltarea personală şi profesională a tinerei generații, la bunăstarea societății. 

 

 

 

                                                           
85

 http://www.cercetare.ugal.ro/32.html 
86

 http://www.ad-astra.ro/universitati/clasamentul_universitatilor_2006.pdf 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
201 

 
  

Asociația Tehnopol Galați  

 

Asociația Tehnopol Galați este o structura asociativă fondata de: Consiliul Local 

Galați, Consiliul Județului Galați, Camera de Comerț, Industrie si Agricultură, Universitatea 

“Dunărea de Jos” si Asociația Producătorilor de Soft, ca instrument de lucru pentru 

promovarea dezvoltării economice locale si regionale. 

Misiunea Tehnopol Galați este  de a contribui la realizarea Strategiei si Programelor 

Administrației Publice Locale și Județene pentru dezvoltarea inovațiva prin stimularea creării, 

sprijinirea si armonizarea activităților in acest domeniu de către societăți comerciale, 

universități, centre de cercetare-dezvoltare si producție. 

Obiectivul specific al Asociației Tehnopol Galați, decurgând din strategia 

Administrației Publice Locale, este să asigure un cadru favorabil dezvoltării întreprinderilor, 

centrelor de cercetare, în vederea realizării unei armonizări a activităților acestora în raport cu 

exigențele economiei de piață și a strategiilor de dezvoltare locale și regionale.  

 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură şi Industrializarea Peştelui Galaţi 

 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură şi Industrializarea Peştelui 

Galaţi are în componență: 2 baze de cercetare şi o fabrica de furaje speciale după cum 

urmează: 

 Baza de cercetare şi microproducție piscicolă Brateş Galaţi; 

 Baza de genofonduri Cotu-Chiului Galaţi;  

 Fabrica de furaje Savineşti P. Neamț. 

"Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură şi Industrializarea Peştelui 

Galaţi" este cel mai important producător de material piscicol cu calităţi bioproductive 

superioare (puiet şi pește de consum din speciile: crap, ciprinide asiatice, somn, şalau, știucă, 

caras) fiind singurul producător de sturioni din ţară ce elaborează şi aplică tehnologii proprii, 

moderne, compatibile la nivel mondial. 

"Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură și Industrializarea Peştelui 

Galaţi" a fost înfiinţat în anul 1981 şi funcționează în prezent în rețeaua de cercetare a 

Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Siseşti" continuând activitatea de 

cercetare dezvoltare, din domeniu, a Institutului de Cercetări Piscicole ce a funcţionat în 

perioada 1947-1976. 

Activitate: 

 cercetare fundamentală şi aplicativă; 

 asistență tehnică în domeniul acvaculturii, pescuitului şi industrializării; 

 studii pentru avize de mediu; 

 întocmeşte bilanţ de mediu; 

 producerea de puiet din speciile crap, ciprinide asiatice, sturioni, somn, ştiucă,caras, 

raci etc; 

 producerea de furaje combinate; 

 producerea de echipamente, utilaje, instalaţii şi unelte pentru acvacultură şi pescuit  
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Laboratoarele sunt echipate cu instrumente analitice de baza incluzând: microscop 

electronic, gaz cromatograf, spectrofotometre, analizor de aminoacizi, ultracentrifuga, 

microscoape optice, etc. 

 

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru  

 

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru s-a înfiinţat  

în 1977, prin Decretul Prezidenţial nr.41, fiind cea mai tânără staţiune viticolă. 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. 

Rezultatele ştiinţifice, oglindă a activităţii staţiunii, şi-au găsit aplicabilitatea în 

unităţile de producţie, unde loturile experimentale amplasate şi dialogul permanent al 

cercetătorilor cu specialiştii din domeniu au dat un avânt sectorului viticol. 

După revoluţie, prin schimbările legislative aduse formei de proprietate şi tranziţia 

parcursă de noi toţi, multe plantaţii s-au depreciat sau au dispărut. Activitatea de cercetare a 

avut şi ea de suferit, s-au redus fondurile şi s-a trecut la o nouă formă de finanţare, prin 

competiţie pe proiecte.  

Apropierea de UE a relansat activitatea de cercetare, în general, dându-i un suflu nou 

şi plasând–o, încet-încet, la locul ce i se cuvine. În prezent, SCDVV BUJORU este o instituţie 

publică cu finanţare extrabugetară pentru sectorul de dezvoltare şi parţial bugetară pentru 

sectorul de cercetare şi derulăm parteneriate care depăşesc adesea graniţele judeţului.  

  

4. Educație/Învățământ  

  

 Domeniu de 

excepțională importanță în 

formarea tinerelor generații, 

domeniul educației și al 

învățământului a cunoscut o 

dinamică deosebită la nivelul 

județului Galați deopotrivă în 

mediul urban cât și în cel 

rural. Schimbările survenite în 

domeniul educațional și 

cultural după revoluție, s-au 

repercutat în ansablu la 

nivelul întregului județ. În 

cele ce urmează, se va realiza 
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Grafic 67. Numărul unităților școlare 

în mediul rural din județul Galați 
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o analiză diferențiată a acestui domeniu din perspectiva comparativă rural –urban. 

 

 

În mediul rural din 

județul Galați, forma de 

învățământ preșcolară a păstrat 

același număr de unități în 

timp, la forma de învățământ 

primară și gimnazială, în anul 

2013 este redus numărul 

unităților de învățământ cu 4  

unități, față de anul 2010. 

Numărul liceelor a fost, de 

asemenea, redus cu o unitate, 

în anul 2013, față de anul 

2010. Per total, numărul 

unităților de învățământ din 

mediul rural a fost redus cu 

cinci unități în anul 2013, față 

de anul 2010. 
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Grafic 68. Numărul unităților școlare 

în mediul urban din județul Galați 
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În mediul urban din 

județul Galați, numărul formei 

de învățământ preșcolare a 

avut un trend oscilant, pe 

parcursul anilor. La formele 

de învățământ primar și 

gimnazial, în anul 2013 este 

crescut numărul unităților de 

învățământ cu o  unitate, față 

de anul 2010. Numărul 

liceelor a fost, de asemenea, 

crescut cu o unitate, în anul 

2013, față de anul 2012. În 

cazul școlilor postliceale, 

numărul s-a redus cu o unitate 

în anul 2011, iar învățământul 

superior nu a întâmpinat 

modificări ale numărului de 

unități, fiind cea mai stabilă 

structură de învățământ, existentă doar în mediul urban în județul Galați. Per total, numărul 

unităților de învățământ din mediul urban a fost redus, în anul 2013, cu o unitate, față de anul 

2010. Per total, în județul Galați, numărul unităților din învățământul preșcolar s-a micşorat cu 

o unitate, în anul 2013, faţă de 2010. Formele de învățământ primar și gimnazial, în anul 2013 

şi-au redus numărul unităților de învățământ cu trei  unități, față de anul 2010. Numărul 

liceelor a fost, de asemenea, redus cu o unitate, în anul 2013, față de anul 2010. Numărul 

şcolilor postliceale a fost redus cu tot cu o unitate, în anul 2013, față de anul 2010. 

Învățământul superior nu a întâmpinat modificări a numărului de unități acesta existând doar 

în mediul urban. Per total, în judeţul Galaţi, numărul unităților de învățământ a fost redus, în 

anul 2013, cu 6 unități, față de anul 2010. 
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Grafic 69. Numărul unităților școlare 

din județul Galați 
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În mediul urban sunt 

cele mai multe laboratoare care 

aparțin de unitățile de 

învățământ, mediul rural având 

un număr net inferior, de care 

populația tânără poate să 

beneficieze. Raportul dintre 

unități este de 85% laboratoare, 

în mediul urban, și 15% 

laboratoare, în mediul rural. 
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Grafic 70. Număr laboratoare în județul Galați (2013) 
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Grafic 71. Număr personalului din 

învățământ din mediul rural în județul 

Galați 
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În mediul rural, unităţile din învăţământul preşcolar şi-au redus personalul pe 

parcursul anilor, ajungând 

în anul 2013 cu 15,70% 

mai puțin ca în 2010. 

Unităţile din învăţământul 

preuniversitar şi-au 

suplimentat personalul pe 

parcursul anilor, ajungând 

ca anul 2013 să fie  

înregistrate cu 3,08% mai 

mult faţă de anul 2010. 

Unităţile din învăţământul 

primar, de asemenea, şi-au 

suplimentat personalul, 

ajungând astfel ca în anul 

2013 să fie angajate cu 

0,60% mai mult ca în anul 

2010. În unităţile din 

învăţământul gimnazial, 

numărul personalului 

angajat a crescut, în anul 

2013, cu 1,39%, faţă de 

anul 2010.  

 

În mediul urban, 

unităţile din învăţământul 

preşcolar şi-au redus 

personalul pe parcursul 

anilor, ajungând în anul 

2013 la o diferenţă de 

6,27%, faţă de anul 2010. 

Unităţile învăţământul 

preuniversitar şi-au 

suplimentat personalul cu 

4,40%, în 2013 faţă de anul 

2010. Unităţile din 

învăţământul primar, de 

asemenea, şi-au 

suplimentat personalul 

angajat pe parcursul anilor 

cu 11,45%, în 2013 faţă de 

anul 2010.  
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Grafic 72. Număr personalului din 

învățământ din mediul urban în județul 

Galați 
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În unităţile din 

învăţământul gimnazial, 

numărul persoanelor angajate 

în învățământ a crescut în 

anul 2013 cu 2,58%, faţă de 

anul 2010. În unităţile din 

învăţământul liceal, numărul 

personalului s-a diminuat, în 

anul 2013, cu 1,68%, faţă de 

anul 2010. În unităţile din 

învăţământul postliceal, 

numărul personalului angajat 

a crescut în anul 2013 cu mai 

mult de două ori, faţă de anul 

2010. În unităţile din 

învăţământul superior, 

numărul persoanelor angajate 

s-a diminuat cu 4,50% în anul 

2013 faţă de anul 2010. Per 

total, în judeţul Galaţi, 

unităţile din învăţământul 

preşcolar şi-au diminuat 

numărul personalului angajat 

pe parcursul anilor, cu 9,93%, 

în 2013 faţă de anul 2010. 

Unităţile învăţământul 

preuniversitar şi-au mărit 

personalul pe parcursul anilor, 

ajungând în anul 2013 la o 

diferenţă de 3,90%, faţă de 

anul 2010. Unităţile din 

învăţământul primar, de 

asemenea, şi-au mărit 

personalul pe parcursul anilor, 

ajungând în anul 2013 la o 

diferenţă de 5,52%, faţă de 

anul 2010. În unităţile din 

învăţământul gimnazial, personalul a crescut, în anul 2013, cu 1,95%, faţă de anul 2010. În 

unităţile din învăţământul liceal, numărul personalului a crescut, în anul 2013, cu 0,94%, faţă 

de anul 2010. În unităţile din învăţământul postliceal, numărul personalului a crescut în anul 
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Grafic 73. Număr personalului din 

învățământ în județul Galați 
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2013 mai mult de două ori, faţă de anul 2010. În unităţile din învăţământul superior, la nivelul 

judeţului Galaţi, precum şi în mediul urban, numărul personalul s-a diminuat în anul 2013, cu 

4,50%, faţă de anul 2010. 

 

În mediul urban sunt cele mai multe săli de sport care aparțin unităților de învățământ. 

În mediul rural există un număr de săli de sport net inferior de care populația tânără poate să 

beneficieze. Raportul dintre unități este de 70% săli de sport, în mediul urban, și 30% săli de 

sport, în mediul rural. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi se ocupă de coordonarea activității școlare la 

nivelul județului Galați  (conform atribuțiilor conferite prin lege) fiind totodată  preocupat de 

promovarea învăţământului de calitate, racordat la realităţile sociale ale Uniunii Europene, din 

perspectiva strategiei EUROPA 2020.  

Pentru a contribui la realizarea, la nivel european, a obiectivelor stabilite prin Strategia 

Europa 2020, România şi‐a asumat următoarele ținte strategice în domeniul educației: 

reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii la un nivel sub 11,3% (ţinta UE este de maxim 

10.0%) şi atingerea unui procent de cel puţin 26,7% de tineri cu vârste între 30 ‐ 34 ani care 

au un nivel de educaţie terţiar sau echivalent (ţinta UE: cel puţin 40%), până în anul 2020. 

Analiza datelor statistice privind acești indicatori arată că România este încă departe de 

atingerea acestor ţinte. 

 

 5. Cultură 

 

 

Direcţia Județeană pentru Cultură Galaţi este un serviciu public deconcentrat al 

Ministerului Culturii, cu personalitate juridică. Direcţia menționată a luat fiinţă prin 

reorganizarea Inspectoratului pentru Cultură în Direcţia Județeană pentru Cultură, Culte şi 

Patrimoniul Cultural Naţional, prin Hotărârea Guvernului nr.28 din 2001, iar din anul 2010, 

odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului 90 din 2010, aceasta şi-a schimbat 

denumirea în Direcția Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional, pentru ca, prin 

Hotărârea Guvernului nr. 21 din 2013, să devină Direcţia Judeţeană pentru Cultură. Direcţia 

pentru Cultură a judeţului Galaţi îndeplineşte, la nivelul judeţului Galaţi, atribuţiile 

Ministerului Culturii în domeniul culturii, al protejării patrimoniului cultural imobil, mobil şi 

imaterial şi al valorificării şi dezvoltării elementelor care definesc identitatea culturală a 

colectivităţii locale. 
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Grafic 74. Număr sălilor de sport în județul Galați (2013) 
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Tabel 78. Infrastructura culturală în județul Galați 

Anul 2010 2011 2012 2013 

 Biblioteci 

Unități 275 277 273 268 

 Cititori activi 

Persoane 121.095 114.123 116.555 122.411 

 Cinematografe 

Unități 1 1 1 1 

 Muzee 

Unități 12 12 12 11 
Sursa: https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=32 

 

 La nivelul județului Galați, există o varietate de biblioteci care pot fi accesate de 

populație. Numărul acestora a scăzut, în anul 2013, cu 7 unități, față de anul 2010. Cititorii 

activi au crescut, în anul 2013, cu 1,09% mai mult, față de anul 2010. 

 Mai există doar un cinematograf la nivelul județului Galați, iar numărul muzeelor s-a 

redus cu o unitate în anul 2013 față de anul 2012. 

 Datorită importanței deosebite, infrastructura culturală și educațională trebuie să 

beneficieze de o preocupare deosebită din partea autorităților competente, pentru 

îmbunătățirea și diversificarea acesteia, în contextul unei dezvoltari durabile a județului 

Galați. O componentă a  infrastructurii educaționale o reprezintă unitățile de învățământ din 

județul Galați. Acestea trebuie să fie conectate deopotrivă deopotrivă și la o infrastructură 

dezvoltată de informații științifice. 

 În ceea ce privește infrastructura culturală la nivelul județului Galați acesta este 

bogată, cuprinzând printre altele, o serie de instituții remarcabile cu o importantă tradiție 

istorică: 

 Teatrul Muzical „Nae Leonard”  

 Teatrul Dramatic „Fani Tardini” 

 Teatrul de Păpuși „Guliver” (ce este o secție a Teatrului Dramatic Galați) 

 Centrul Cultural „Dunărea de Jos” 

 Casa de Cultură a Sindicatelor 

 Casa de Cultură a Studenților 

 

Aceste instituții reprezintă repere majore ale culturii gălățene care au desfășurat și 

desfășoară o activitate prodigioasă recunoscută la nivel național și internațional. 
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În cadrul studiului sociologic privind percepția calității vieții, realizat pe un eșantion 

de 1.633 cetățeni, a reieșit că un procent important de 34, 72% din cetățeni au o percepție 

bună asupra valorificării patrimoniului cultural în timp ce o percepție negativă a fost 

înregistrată doar în 11,70% din cazuri.  

 

 

 
 

 

În ceea ce privește percepția persoanelor intervievate asupra gradului de mulțumire în 

ceea ce privește evenimentele culturale, cea mai mare parte (40,60%) s-au declarat mulțumiți 

iar 6,56%, foarte mulțumiți. Procentul celor ce au avut o percepție negativă asupra calității 

evenimentelor culturale a fost unul suficient de scăzut (13,72%).  

Aceste concluzii ale studiului arată gradul de mulțumire al cetățenilor în raport cu 

numărul și calitatea evenimentelor culturale realizate la nivelul județului Galați.  
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Grafic 75.  Valorificarea 

patrimoniului cultural 
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6. Sănătate 

        Domeniul sănătății este unul deosebit de important din perspectiva impactul pe care îl 

generează în cadrul tuturor categoriilor de populație. Asigurarea serviciilor medicale la înalte 

standarde calitative, reprezintă una dintre cele mai importante provocări cu care societatea 

trebuie să confrunte. De asemenea trebuie gestionată constrângerea generată de reducerea 

numărului de cadre medicale ( în special datorită exodului medicilor), cu soluții viabile pe 

termen mediu și lung. În județul Galați, activitatea de medicină primară este asigurată de 251 

de medici de familie, din care 152 în urban şi 99 în rural, 120 de cabinete stomatologice şi 21 

de cabinete şcolare şi studenţeşti. De menţionat că în mediul rural, din cele 99 de cabinete, un 

număr de 13 sunt centre de permanenţă. 

Evoluția fluctuației 

personalului medico-sanitar 

din județul Galați este 

evidențiată în cadrul 

graficului 77. La nivelul 

județului, în anul 2013, erau 

înregistrați un număr de 889 

medici care trebuie să se 

ocupe de populația județului. 

Numărul acestora este relativ 

mic raportat la populație.  

 

În județul Galați, 

numărul spitalelor s-a redus 

cu o unitate, în anul 2011, 

față de anul 2010. 

Există un singur 

ambulatoriu de specialitate la 

nivelul județului. 

Ambulatoriile 

integrate spitalului și-au mărit 

numărul cu o unitate. 

Există o singură 
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Grafic 78. Unități sanitare în 

județul Galați 
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Grafic 77. Personalul medico- sanitar din județul Galați 
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policlinică la nivelul județului Galați, potrivit datelor INS. 

Dispensarele medicale sunt constituite din patru unități și nu au fost extinse în teritoriu 

în perioada 2010 – 2013. De menționat că există de asemenea două centre de sănătate la 

nivelul județului Galați. 

Unitățile medico-sociale sunt constituite din două unități și nu și-au extins numărul în 

teritoriu pe parcursul perioadei 2010 - 2013. 

 

În județul Galați, 

numărul centrelor de specialitate 

s-a mărit cu o unitate în anul 

2011. 

Cabinetele medicale de 

medicină generală și-au micșorat 

numărul cu două unități, în anul 

2013. 

Cabinetele medicale 

școlare sunt constituite din 26 de 

unități și au păstrat același 

număr pe parcursul perioadei 

2010 – 2013. 

Există un singur cabinet 

medical studențesc la nivelul 

județului Galați. 

Cabinetele medicale de 

familie și-au redus numărul cu 2 

unități, în anul 2013, față de anul 

2010. 

Numărul pe care îl au 

cabinetele stomatologice a 

crescut cu 5 unități, în anul 

2013, față de anul 2010. 

În județul Galați există 

11 cabinete stomatologice 

școlare și 1 cabinet stomatologic 

studențesc. 

Cabinetele medicale de 

specialitate și-au mărit numărul, 

în anul 2013, cu cinci unități, 

față de anul 2010. 
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Grafic 79. Unități sanitare în județul 

Galați 
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Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro

&context=30 

 

Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro

&context=30 

 

În județul Galați există 

133 de farmacii, acestea și-au 

mărit numărul cu 17 unități, 

în anul 2013, față de anul 

2010. 

În anul 2012 s-a 

dezvoltat infrastructura de 

puncte farmaceutice. De la 62 

de unități, în anul 2010, s-a 

ajuns la 265 unități, în anul 

2013. 

În județul Galați există 

un singur depozit farmaceutic. 

O singură creșă există 

la nivelul județului Galați 

Laboratoarele 

medicale și-au mărit numărul, 

în anul 2013, cu 7 unități, față 

de anul 2010. 

Laboratoarele de 

tehnică dentară și-au mărit 

numărul cu 1 unitate, în anul 

2013, față de anul 2010. 

La nivelul județului 

Galați există doar un centru 

de transfuzie. 

Alte tipuri de cabinete 

medicale, care nu se găsesc în 

categoriile de înregistrare ale 
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față de cel din anul 2010. 
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7. Asistență socială 

 

 La nivelul județului Galați există o strategie județeană privind protecția social și un 

plan județean de implementare ce are în vedere îmbunătățirea incluziunii sociale prin 

investirea în oameni și facilități necesare de a trăi și munci. Aflată în subordinea Consiliului 

Județului Galați, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați 

(DGASPC Galați) are rolul de a asigura la nivel județean pentru aplicarea politicilor și 

strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror tipuri de persoane aflate 

în nevoie. În următorul tabel sunt prezentate informații cu privire la acordarea de beneficii din 

bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislației în domeniu. 

 

Tabel 79. Acordarea de beneficii din bugetul 

asigurărilor sociale de stat 

AN 

Numar total  

beneficiari 

asigurari sociale  

de stat 

Numar beneficiari  

pensii  invaliditate 

2000 101.798 10.986 

2005 112.701 8.907 

2010 123.943 10.148 

2014 125.421 8.600 

 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi este instituţia 

publică de interes judeţean prin care se realizează, într-un cadru unitar coordonat, activitatea 

de asistenţă socială de la nivelul judeţului, beneficiarii fiind abordaţi în contextul familiei şi al 

comunităţii. În cadrul instituţiei funcţionează o serie de structuri,  cum ar fi:  

 Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii (serviciu de tip rezidenţial pentru 

copii, cu o capacitate de 15 locuri); 

 Centrul de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale (serviciu de tip 

rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi, cu o capacitate de 59 de locuri); 

 Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor Casa „David Austin” comuna 

Munteni (serviciu de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi, cu o capacitate de 49 

de locuri); 

 Centrul maternal Galaţi (serviciu de tip rezidenţial pentru cuplurile mamă-copil, cu o 

capacitate de maxim 9 cupluri cu rolul de a asigura aplicarea măsurilor legale ce 

privesc protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de 

părinţii săi); 
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 Centrul de plasament „Negru Vodă” Galaţi (serviciu de tip rezidenţial pentru copii, cu 

o capacitate de 88 de locuri); 

 Centrul de plasament nr. 3 Galaţi (serviciu de tip rezidenţial pentru copii, cu o 

capacitate de 45 de locuri); 

 Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Pentru voi” Galaţi (126 de 

beneficiari adulţi); 

 Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer (unitate de asistenţă 

socială în regim de centru de zi pentru persoanele cu handicap de tip Alzheimer);  

 Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” Galaţi (unitate de 

asistenţă socială în regim de centru de zi pentru persoanele cu toate gradele de 

handicap); 

 Centrule de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 1 şi 2 Galaţi 

(servicii de tip rezidenţial care acordă servicii sociale persoanelor adulte cu handicap 

accentuat, care necesită supraveghere permanentă, în scopul creşterii şanselor 

recuperării parţiale); 

  Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap 

(unitate de asistenţă socială în regim de centru de zi, cu scopul integrării/reintegrării 

socio-profesionale a persoanelor adulte cu handicap); 

 Locuinţa protejată nr. 1 „Cătălina” Galaţi (serviciu de tip rezidenţial pentru copii cu 

handicap); 

 Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi (serviciu de tip 

rezidenţial pentru tinerii care au beneficiat de o măsură de protecţie socială, cu o 

capacitate de 20 de locuri, în vederea asistenţei şi protecţiei în vederea integrării socio-

profesionale); 

 Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Elena” Tg. Bujor (acordă servicii 

sociale de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap în vederea asistenţei şi 

protecţiei în vederea integrării socio-profesionale, cu oi capacitate de 15 locuri). 

Structurile de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Galaţi, în colaborare cu autorităţile locale şi în parteneriat cu comunităţile locale 

precum şi cu structurile asociative sunt responsabile de realizarea Planului operaţional pentru 

implementarea Strategiei  de dezvoltare a serviciilor sociale pentru orizontul 2020. În anul 

2013, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi a făcut demersurile 

şi a aderat la Pactul Teritorial pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială în 

Regiunea Sud-Est. Pactele regionale sunt acorduri de parteneriat încheiate între actori 

relevanţi la nivelul regiunii pentru sectorul ocupării şi incluziunii sociale şi pun bazele unei 

structuri de parteneriat la nivel regional. 

În cadrul studiului sociologic desfășurat în scopul fundamentării bazei informaționale a 

strategiei de dezvoltare a județului Galați pentru perioada 2015 -2020, au fost formulate în 

cadrul chestionarului întrebări referitoare la percepția pe care o au cetățenii asupra calității 

serviciilor sociale oferite la nivelul județului.  
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În urma analizei datelor de sondaj a rezultat următoarea situație: 

 

 
 

Conform studiului întreprins, părerea majorității persoanelor chestionate despre 

calitatea serviciilor sociale oferite la nivelul județului Galați este una bună (46,97%), repectiv 

foarte bună (4,29%). Percepția negativă asupra calității serviciilor este împărtășită doar de 

5,63% dintre cei intervievați. 

 

 
 

Conform datelor aceluiași studiu privind percepția pe care o au cetățenii referitoare la 

sprijinul acordat de ONG-uri pentru problemele sociale, aceasta urmează același trend ca și în 

situația anterioară. Astfel, 40,48% din persoanele intervievate apreciază drept bună activitatea 

ONG-urilor, în timp ce 1,04% apreciază drept foarte bună această activitate. Percepția 

negativă asupra activității ONG-urilor este împărtășită doar de 11,02% dintre persoanele 

intervievate. Un procent de 11,02% apeciază rău, iar 6,25% foar rău. 

În județul Galați există un număr foarte mare de ONG-uri organizate sub forma unor 

asociații, fundații sau federații cu caracter non –profit, care au ca scop general ajutorarea 
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persoanelor defavorizate, conservarea și promovarea patrimoniului cultural, îmbunătățirea 

sistemului de învățământ, desfășurarea de activități ecologice etc.  

Deși marea majoritate a ONG-urilor au înregistrat rezultate remarcabile în domeniul 

lor de activitate, deoarece la nivelul județului Galați sunt înregistrate legal peste 1.000 de 

organizații, evidențierea tuturor acestora nu poate fi realizată în cadrul unui document 

strategic. 

Totuși pot fi menționate ONG-urile de utilitate publică, precum și cele care la nivel 

național au obținut premii remarcabile. 

ONG-urile de utilitate publică existente la nivelul județului Galați sunt următoarele: 

- Asociaţia Armatorilor şi Operatorilor Portuari-Fluviali din România, prin 

Hotărârea Guvernului României nr. 356 din 04.04.2001; 

- Fundaţia pentru sprijinul familiilor de vârstnici şi a vârstnicilor aflaţi în situaţie 

de risc social,  prin Hotărârea Guvernului României nr. 1276 din 13.08.2004; 

- Fundaţia „Familia”, prin Hotărârea Guvernului României nr. 2076 din 

24.11.2004; 

- Fundaţia „Împreună”, prin Hotărârea Guvernului României nr. 612 din 

14.08.2013; 

-         Fundația „Inimă de copil” 

Alte fundații cu activitate prodigioasă din județul Galați, susținute de la bugetul local 

și cel al MMFPS sunt: 

- Fundația „Cuvântul Întrupat” 

- Fundația „Sf. Vasile cel Mare” 

- Fundația „Betesda” 

De asemenea este important de menționat că în judeţul Galaţi activează şi filiale ale 

unor organizaţii care la nivel naţional au fost recunoscute ca fiind de utilitate publică, de 

exemplu: Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi, Asociaţia Naţională a 

Veteranilor de Război, Asociaţia Generală a Inginerilor din România, Asociaţia Comunelor 

din România, asociaţii ale minorităţilor naţionale, Asociaţia Nevăzătorilor din România etc 

Deși există mai multe compeții naționale care premiază activitatea  remarcabilă a 

ONG-urilor, una dintre cele mai reprezentative competiții de profil demne de a fi menționată 

în mod expres este Gala Societății Civile. 

În cadrul aceste competiții an de an au fost înregistrate evoluții foarte bune ale unor 

ONG-uri din județul Galați, cele mai  notabile premii obținute în cadrul Galei Societății Civile 

fiind următoarele: 

Anul 2015: Fundaţia Inimă de Copil Galaţi premiului I la Secţiunea „Educaţie, 

Învăţământ, Cercetare”, pentru proiectul „Un sat, un copil! 

Anul 2014: Fundaţia Inimă de Copil Galaţi premiul pentru „Cel mai implicat director 

executiv în activitatea de atragere de fonduri a unui ONG” , premiu acordat d-rei Director 

executiv, Dr. Anna Cristina Burtea 

Anul 2013: Fundaţia Inimă de Copil Galaţi, Premiul II la categoria Incluziune socială 

pentru Proiectul: Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii  
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Anul 2012: Fundaţia Inimă de Copil Galaţi, Premiul I la secţiunea Servicii de asistenţă 

socială pentru proiectul: Centrul de intervenţie timpurie pentru copiii cu dizabilităţi 

   Anul 2011: Fundaţia Inimă de Copil Galaţi , Premiul III la secţiunea Servicii de asistenta 

sociala pentru proiectul: Acces la servicii pentru copiii cu dizabilităţi - Centrul de zi Lieşti 

    Anul 2010: Fundaţia Inimă de Copil Galaţi, Premiul ”Până în pânzele albe” pentru 

proiectul: Acces la servicii pentru copiii cu dizabilităţi - Centrul de zi Lieşti 

Performanțele deosebite obținute la nivel național, regional și județean de către reprezentanți 

ai mediului nonguvernamental din județul Galați, asigură premisele unei dezvoltării 

importante a rolului societății civile la nivel județean și regional, pe baza implementării unor 

proiecte eficiente și sustenabile, pe baza impactului generat. 

 

 8.  Protecția și conservarea mediului natural 

 

În România biodiversitatea are o valoare excepțională, mai ales datorită 

particularităților și diversității excepționale a reliefului, faunei și florei. Există un număr de 

specii foarte mare care au fost semnalate. Numărul de specii raportat la suprafața teritoriului 

este net superior altor țări europene dacă se va face o comparație. 

În judeţul Galaţi există o mare varietate de ecosisteme terestre şi acvatice, specifice 

regiunii biogeografice stepice.  

           Habitatele naturale de interes care au fost identificate pe teritoriul judeţului Galaţi, 

conform clasificării specifice Anexei 1 la Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC, 

referitoare la conservarea habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice, adoptată la 21 mai 

1992, sunt: 

- 3130 - Ape stătătoare oligotrofe pană la mezotrofe cu vegetație din Littoretea 

uniflorae și/sau Isoëto-Nanojuncetea; 

- 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 

- 3160 - Lacuri distrofe și bălţi; 

- 3260 - Cursuri de apă din zonele de campie, pană la cele montane, cu vegetație din 

Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 

- 3270 - Rauri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri şi Bidention; 

- 40C0 - Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice; 

- 6120 - Pajiști xerice pe substrat calcaros; 

- 62C0 - Stepe ponto-sarmatice; 

- 6430 - Comunități de liziera cu ierburi inalte higrofile de la nivelul campiilor, pană la 

cel montan și alpin; 

- 6440 - Pajiști aluviale din Cnidion dubii; 

- 6510 - Pajiști de altitudine joasă; 

- 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 

- 9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 

- 91AA - Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos; 

- 91E0 - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior; 
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- 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior 

sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor rauri; 

- 91I0 - Vegetatie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp; 

- 91Y0 - Păduri dacice de stejar si carpen; 

- 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba. 

De asemenea obiectivele de conservare care au stat la baza desemnării siturilor de interes 

comunitar din județul Galați, sunt reprezentate și de o varietate de specii de floră şi fauna 

precum: 

- 5 specii de nevertebrate: Callimorpha quadripunctaria*, Erannis ankeraria, Cerambyx cerdo, 

Lucanus cervus, Vertigo angustior  

- 11 specii de peşti: Aspius aspius, Misgurnis fossilis, Cobitis taenia, Gobio albipinnatus, 

Rhodeus sericeus amarus, Zingel streber, Zingel zingel, Gobio 

kessleri,Gymnocephalus schraetzer, Pelecus cultratus, Sabanejewia aurata 

- 4 specii de reptile şi amfibieni: Bombina bombina, Emys orbicularis, Triturus dobrogicus, 

Triturus cristatus 

- 4 specii de mamifere: Lutra lutra, Spermophillus citellus, Sicista subtilis, Mustela 

eversmannii 

- 4 specii de plante: Equim russicum, Iris aphylla ssp.hungarica, Pulsatilla granubis, Crambe 

tataria.
87

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi asigură, prin compartimentele de specialitate, 

realizarea activităţilor de protecţie a mediului la nivelul judeţului Galaţi. 

Pădurea Gârboavele, în suprafaţă totală de 399,7 ha, din care face parte şi Aria 

naturală protejată Pădurea Gârboavele, este situată pe teritoriul comunei Tuluceşti, în sudul 

judeţului Galaţi, la o distanţă de aproximativ 15 km de municipiul Galaţi. 

 Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele, în suprafaţă de 230 ha, este declarată zonă 

naturală protejată de interes naţional şi monument al naturii, conform Legii 5/2000, privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea III zone protejate, Pădurea 

Gârboavele, cod 2.403. Este sit Natura 2000, conform Ordinului nr. 1964, din 13 decembrie 

2007, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă 

comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, poziţia 

151: denumire sit – Pădurea Gârboavele, unitatea administrativ-teritorială şi suprafaţa unităţii 

administrativ - teritoriale cuprinsă în sit - comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi (4%), cod Sit 

Natura 2000 ROSCI0151. 

Astfel, prin trasarea zonei protejate, se instituie în cadrul Pădurii Gârboavele două 

zone despărţite de la nord la sud de drumul judeţean DJ 255B (ce străbate Pădurea, de la sud-

est la nord, pe o lungime de 2,9 km): 

 - Zona protejată în suprafaţă de 230,00 ha, amplasată la vest de DJ 255B; 

 -  Zona de agrement în suprafaţă de 169,70 ha, amplasată la est de DJ 255B. 

                                                           
87

 

http://www.anpm.ro/documents/19877/2225883/CAP+5++PROTECTIA+NATURII+SI+BIODIVERSITATEA

+2012.pdf/14516285-73e5-4166-b802-2f5c1bdbd664 
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Pădurea Gârboavele se află în întregime în proprietatea Consiliului Judeţului Galaţi, 

conform Hotărârii de Guvern nr. 562/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor  din judeţul Galaţi. 

Consiliul Judeţului Galaţi, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul SALVAŢI 

aria protejată Pădurea Gârboavele, cod SMIS-CSNR 17227, co-finanţat de Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 – 2013, Axa 

Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, 

Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management 

pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000 - Solicitarea de proiecte nr. 3/2009. 

Proiectul a fost finalizat în anul 2012. 

Obiectivul general al proiectului a vizat protecţia, îmbunătăţirea şi conservarea 

biodiversităţii din Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele. 

 Obiectivele specifice ale proiectului vizau:  

 - Elaborarea Planului de management pentru Aria naturală protejată Pădurea 

Gârboavele; 

 - Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei pentru conservarea biodiversităţii 

din Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele. 

Implementarea proiectului a condus la atingerea obiectivului global al Programului 

Operaţional Sectorial de Mediu 2007 - 2013, şi anume protecţia şi îmbunătăţirea calităţii 

mediului şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile 

acquis-ului de mediu, deoarece conservarea biodiversităţii şi a naturii în Aria protejată 

Pădurea Gârboavele, contribuie în mod direct la îmbunătăţirea calităţii mediului 

înconjurător.
88

 

În ceea ce privește gestionarea deșeurilor, prin Planul Regional de Gestiune a 

Deseurilor (Regiunea 2 Sud – Est) sunt prevăzute în județul Galați realizarea a două depozite 

regionale în Municipiul Galati și în Municipiul Tecuci. 

Noul depozit ecologic zonal al Municipiului Galati își va avea locația în zona 

Tirighina.  Conform Acordului integrat de mediu nr. 12 din 04.09.2006, numărul de locuitori 

deserviți de viitorul depozit ecologic Tirighina este de aproximativ 400.0000 luând în calcul și 

locuitorii din municipiul Galați. Depozitul de la Tirighina va prelua 2/3 din deșeurile generate 

în județ, în timp ce depozitul de la Tecuci va prelua numai 1/3 din aceasta cantitate.
89

 

Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului Galaţi își desfășoară activitatea 

încă din anul 1962, în prezent desfășurând măsurări de radioactivitate beta globală pentru toţi 

factorii de mediu, calcule de concentraţii ale radioizotopilor naturali Radon şi Thoron şi 

supravegherea dozelor gamma absorbite în aer.  

Începând cu anul 2006, Agenția pentru Protecția  Mediului Galaţi a fost dotată  cu o 

staţie de monitorizare a dozei gamma cu transmisia datelor în timp real. Acestă investiție a 

fost realizat în cadrul Proiectului PHARE RO2003/ 005-551.04.11.01 ,,Procurement of the 

Necessary Equipament for an Adequate Enviromental Radioactivity Monitoring and 

Reporting System ”. 
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http://apmgl.anpm.ro/web/apm-galati/programe-proiecte-relatii-internationale; 
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 http://www.cjgalati.ro/index.php/noutati/991-plan-gestionare-deseuri 
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Atribuțiile Staţiilor de Supraveghere a Radioactivităţii sunt : 

 supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu în condiţii normale; 

 supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu în cazul unor accidente sau incidente 

nucleare; 

 supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu în imediata apropiere a unor 

obiective nucleare în funcţiune sau scoase din uz; 

 efectuarea unor programe speciale de prelevări de probe, analize şi măsurători în 

colaborare cu „Laboratorul de radioactivitatea mediului” din cadrul ANPM; 

 urgenţe radiologice.
90

 

În anul 2008, municipiul Galaţi şi localităţile Şendreni şi Vânători aveau o problemă în 

ceea ce priveşte depăşirile la indicatorii de pulberi de suspensie, faţă de valoarea-limită. 

Informarea Agenţiei de Mediu arată că indicatorul de pulberi în suspensie cu diametrul mai 

mic de 10 microni (PM 10) a avut, în 2008, şase depăşiri ale valorilor-limită, în anul 2009 a 

avut loc o singură depăşire, iar între 2010 şi 2014 nu a fost nicio depăşire. Prin urmare, 

calitatea aerului s-a îmbunătățit și este controlată datorită sistemului de monitorizare existent. 

 

În decursul anului 2012 au fost prelevate un număr de 5.153 probe de apă de la: 

 staţiile de apă şi consumatori (un total de 4.688 de probe, dintre care 2.626 de 

probe din mediul urban şi 2.065 de probe din mediul rural); din probele recoltate 

din mediul urban, 57 de probe au fost necorespunzătoare chimic, prin depăşiri ale 

clorului rezidual liber, şi 141 probe necorespunzătoare bacteriologic, iar în mediul 

rural au fost înregistrate 47 de probe necorespunzătoare bacteriologic şi 298 de 

probe necorespunzătoare chimic (depăşiri la fier, turbiditate, amoniac); pentru 

probele necorespunzătoare bacteriologic s-a dispus spălarea reţelei, verificarea 

reţelelor interioare şi recoltarea de probe de apă de control; 

 unități de industrie alimentară (302 probe) – toate probele au fost corespunzătoare 

chimic şi bacteriologic; 

 fântâni şi puţuri forate (163 de probe) – 86 au fost necorespunzătoare chimic, 

înregistrându-se depăşiri ale indicatorilor nitriţi, nitraţi, şi astfel dispunându-se 

următoarele măsuri: informarea populaţiei privind riscul asupra stării de sănătate, 

inscripţionarea fântânilor cu litera N cu vopsea neagră şi redirecţionarea 

gravidelor şi familiilor cu copii 0 - 1 an, prin intermediul dispensarelor medicale, 

către o sursă de apă potabilă alternativă, recomandare care s-a făcut şi în situaţia 

celor 4 cazuri de methemoglobinemie acută infantilă, înregistrate în comunele 

Nicoreşti, Griviţa, Ghidigeni, Măstăcani (nu s-au înregistrat decese); 145 de probe 

necorespunzătoare bacteriologic unde s-a dispus primăriilor dezinfecţia cu 

substanţe clorigene.
91

 

 

În România sunt aprobate o serie de acte normative cu privire la managementul 

riscului la inundaţii. Între acestea, se menţionează ultimele două aprobate, de o importanţă 

vitală pentru implementarea Directivei Inundaţii, după cum urmează: 
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 • HG 846 /2010 privind aprobarea Strategiei Naţionale de Management al Riscului la 

Inundaţii pe termen mediu şi lung; 

 • OU 3/2010 pentru modificarea şi completarea Legii Apelor 107/1996 – transpune 

integral prevederile Directivei 2007/60/CE.
92

 

Pentru activitățile din agricultură, județul Galați dispune de o suprafață agricolă de 

351.035 ha, (din care 288.828 ha teren arabil), 40.914 ha pajiști naturale și fânețe, patrimoniu 

viticol de 19.569 ha (din care 15.313 ha vii pe rod ) și patrimoniul pomicol de 1716 ha (din 

care 728 ha livezi pe rod).
93

 

Eroziunea și alunecările de teren au impus amenajări specifice pe cca. 80.000 ha în 

bazinele hidrografice Chineja, Suhurlui s.a. 

Datorită condițiilor de silvostepă cu soluri sărăturoase, nisipoase și perioadelor de 

secetă care alternează uneori cu inundații, mai cu seamă în interiorul județului, s-au amenajat 

sisteme de irigații pentru 141.391 ha, ceea ce reprezenta 39,4 % din suprafața agricolă totală. 

În prezent, nu se pot face estimări asupra situației actuale a sistemului de irigații. 

De asemenea trebuie menționată în cadrul acestui subpunct problematica cutremurelor 

în județul Galați și a riscurilor asociate acestora. Datorită poziționării geografice specifice, 

județul Galați se situează într-o zonă de risc mediu spre ridicat. Există  însă la nivelul 

județului Galați zone cu un potențial ridicat de producere a cutremurelor, așa cum este de 

exemplu zona comunei Izvoarele ( cutremurele de pământ având loc cu o frecvență mult mai 

mare decât media înregistrată în alte zone ale județului Galați, în intervalul anilor 2013 -

2015). Cauza posibilă a cutremurelor înregistrate în zona Izvoarele este posibilă din cauza 

extragerii zăcămintelor petroliere și a gazelor de șist de le exploatațiile din zonă, însă nu au 

putut fi stabilite niște concluzii clare în cadrul unei anchete guvernamentale deschise pe 

marginea acestui subiect. 

 

Prezentarea habitatului uman al județului Galați (municipii, orașe, comune, 

așezări izolate) 

 

Județul Galați are următoarea împărțire administrativă: 

 

 2 municipii, Galați și Tecuci; 

 2 orașe, Berești și Târgu Bujor; 

 61 de comune cu 180 de sate componente. 

 

 Suprafața localităților urbane din județ se prezintă astfel: 

 Galați =32 km
2
, cu 103.032 de gospodării; 

 Tecuci =14 km
2
, cu 13.727 de gospodării; 

 Berești = 2 km
2
, cu 1.184 de gospodării; 

 Târgu Bujor = 2 km
2
, cu 2.338 de gospodării. 
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Zone propuse pentru inundare dirijată 

 Pentru mărirea siguranței la ape mari și evitarea producerii de pagube materiale 

obiectivelor amplasate în zone a căror clasă de importantă nu este asigurată de lucrările de 

îndiguire sau pentru situația în care viitura depășește asigurarea de calcul sau chiar de 

verificare a acestor lucrări, s-au prevăzut următoarele zone pentru inundare dirijată: 

 B.H. Prut: - comuna Vlădești, sat Brănești, confluență pârâu Stoeneasa – lac Bacău 

(suprafață agricolă – proprietate privată) – cca. 1500 ha; 

 B.H. Chineja: - teritoriul comunei Măstăcani și Foltești – pod peste râu Chineja (sat 

Chiraftei), pe DC – pasarelă cale ferată, localitatea Foltești (plantație de salcie – 250 

ha aparținând Ocolului silvic Galați); 

 B.H. Bârlad: comuna Priponești, amonte confluentă râu Pereschiv – 750 ha plantație 

de salcie și pădure aparținând Ocolului Silvic Tecuci. 

 

Concluzie: 

 Numărul întreprinderilor care activează în domeniul de consultanță din județul Galați 

este în creștere, precum și numărul de angajați ai acestora. La nivelul județului sunt oferite 

servicii de consultanță pentru diferite arii de specialitate. Este necesară doar verificarea 

calității acestor servicii.În domeniul de cercetare-dezvoltare, principala unitate este 

Universitatea din Galați. Aceasta are în derulare proiecte atât finanțate de la bugetul național, 

cât și din fonduri europene, și are o gamă largă de centre de cercetare specializate pe diferite 

arii. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este contactată și de mediul privat pentru 

diferite studii și cercetări. Mai există și alte centre de cercetare în județul Galați, dar 

Universitatea Galați este principala unitate în acest domeniu. 

 Infrastructura de învățământ din mediul rural este foarte slab dezvoltată, precum și 

numărul de laboratoare și săli de sport. Cei care vor să beneficieze de cele mai bune servicii 

de învățământ trebuie să facă naveta în mediul urban, unde infrastructura este dezvoltată și 

numărul unităților este net superior celor din mediul rural. Per total, conform statisticilor, 

numărul personalului este în creștere în anumite forme de învățământ, fapt ce confirmă că 

mediul educațional se dezvoltă, dar mult mai rapid în mediul urban. 

 Infrastructura culturală este insuficientă pentru populație, în special numărul de 

cinematografe și de muzee. Numărul bibliotecilor este în scădere, în timp ce numărul 

cititorilor activi este în creștere. Este necesară dezvoltarea infrastructurii culturale, pentru a 

oferi atât populației din mediul urban, cât și celei din mediul rural, acces la facilități și 

posibilitatea de a alege dintr-o gamă largă de activități culturale. 

 Infrastructura de sănătate este subdezvoltată în mediul rural, iar în mediul urban, 

personalul din spitale este insuficient pentru a acoperi întreaga populaţie a judeţului Galaţi. Se 

recomandă o reevaluare şi o dezvoltare a sistemului de sănătate din judeţ. De specificat este 

faptul că şi numărul farmaciilor a scăzut în anul 2013 faţă de anul 2010. Serviciile de asistenţă 

socială există în judeţ, fiind în principiu bine apreciate de cetățeni ( conform datelor de 

sondaj) acoperind suficient de bine necesarul de servicii din mediul urban dar considerate a fi 

insuficiente pentru situaţia actuală din mediul rural. 

 Mediul natural este protejat în judeţul Galaţi. Au existat probleme legate de calitatea 

aerului în anul 2008, dar acestea au fost remediate, şi de atunci există sisteme de monitorizare 
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constantă în judeţ. Calitatea apelor şi a solului este verificată periodic, iar în zonele unde 

rezultatele nu sunt conform standardelor de calitate se iau măsuri şi sunt corectate. 
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Studiu sociologic întreprins pentru fundamentarea direcțiilor de dezvoltare 

ale județului Galați în orizontul 2015 - 2020 
 

 

Metodologia de realizare a cercetării sociologice 

 

Pentru fundamentarea unor analize cuprinse în strategia de dezvoltare actuală, în 

perioada octombrie – noiembrie 2014, a avut loc o cercetare sociologică ce a fost întreprinsă 

la nivelul întregului județ Galați, implicând o populație statistică de 1.633 de persoane 

chestionate. 

 Au fost administrate chestionare persoanelor  cuprinse în bazinul de eșantionare, în 

toate cele 61 de comune, 2 orașe și 2 municipii ale județului Galați. 

 Scopurile cercetării au fost acelea de: 

 a identifica gradul de mulțumire al cetățenilor județului Galați în raport cu calitatea de 

ansamblu a aspectelor economice, sociale, culturale, educaționale,  infrastructură, 

mediu turistic și sportive;     

 a identifica problemele pe care aceștia le percep; 

 a identifica proiectele pe care cetățenii și le doresc, precum și direcțiile de dezvoltare 

pe care aceștia le apreciază a fi oportune pentru orizontul 2015 - 2020 

 

 Constituirea bazinului de eșantionare: 

 Au fost selectate persoane adulte cu vârsta de peste 18 ani, cu reședința în județul 

Galați 

 Eșantionarea realizată a fost tristadială: 

 primul nivel de eșantionare a fost realizat după mediul de proveniență (rural, respectiv 

urban); 

 al doilea stadiu de eșantionare a fost realizat după criterii de gen și vârstă; 

 al treilea stadiu de eșantionare a fost realizat după criterii de tip cluster pe criteriul 

stradă/casă/scară (mediul urban). 

 

 Gradul de reprezentativitate al analizei sociologice: 

 Datorită numărului mare de cetățeni chestionați (1633 de persoane în total, din care 

811 de gen masculin  și 822 feminin, provenind din toate cele 61 de comune, 2 orașe și 2 

municipii ale județului Galați), cercetarea întreprinsă are reprezentativitate statistică 

asupra răspunsurilor centralizate și analizate. 

 Nivel de garantare a rezultatelor : 97%  
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 Marjă de eroare: +/- 3% 

 Trebuie menționat totodată faptul că au fost solicitate, la nivelul fiecărei primării de 

comună, oraș sau municipiu, lista proiectelor aflate în implementare, respectiv lista 

proiectelor pe care respectivele autorități publice le solicită pentru pentru perioada 2015 -

2020. 

 Pe baza acestor date a fost realizată analiza de impact a strategiei de dezvoltare a 

județului Galați în perioada 2010 -2015. 

 1. Răspunsurile populației cu privire la aspectele de viață din localitățile lor 

În graficele de mai jos, sunt prezentate rezultatele studiului prin care s-a urmărit 

adunarea părerilor locuitorilor din județul Galați, față de localitățile din care fac parte. În cele 

ce urmează, se vor prezenta câteva dintre cele mai reprezentative grafice rezultate în cadrul 

analizei sociologice. 

 

Locuitorii județului Galați percep rău (455 de persoane) și foarte rău (819 de 

persoane), situația legată de șomaj, ceea ce reliefează și gradul de importanță al problemei.  

 

Corelată cu graficul anterior este și situația găsirii unui loc de muncă. Cei mai mulți 

cetățeni (771 de persoane) consideră drept foarte rea, iar 518 persoane, drept rea problematica 

găsirii unui loc de muncă. Corelate, cele două informații, prezintă din punct de vedere 
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Grafic 83.  Rata șomajului în județul Galați 

2 52 

249 

517 

771 

42 

0

200

400

600

800

1000

Foarte Bine Bine Nici bine, Nici

rău

Rău Foarte Rău Nu știu/Nu 

răspund N
u

m
ă

ru
l 

p
er

so
a

n
el

o
r
 

Răspunsul dat 

Grafic 84. Disponibilitatea găsirii unui loc de muncă 
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sociologic, importanța pe care o acordă cetățenii județului Galați problematicii găsirii unui loc 

de muncă și stării actuale a șomajului. 

 

Este identificată o percepție neutră cu tendințe (534 de persoane) spre partea negativă 

(493 de persoane) în ceea ce privește nivelul de taxare al cetățenilor din județul Galați. Doar 

288 de persoane au o părere bună, respectiv 5 persoane foarte bună, în racord cu problematica 

taxării. 

 

Marea majoritate a persoanelor chestionate (902) consideră agricultura, drept 

principalul domeniu de dezvoltare pentru următoarea perioadă în județul Galați. Doar un 

număr relativ scăzut (296 de persoane) au o percepție negativă asupra importanței pe care o 

constituie dezvoltarea agriculturii în județul Galați. 
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Răspunsul dat 

Grafic 85.  Nivelul taxelor percepute 
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Răspunsul dat 

Grafic 86. Dezvoltarea agriculturii 
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Răspunsul dat 

Grafic 87. Dezvoltarea mediului privat, în general 
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Aproape jumătate dintre cei chestionați (779 de persoane) apreciază drept bună, 

direcția de dezvoltare a mediului de afaceri, în timp ce restul cetățenilor sunt indeciși (327 de 

persoane) sau au o perspectivă negativă asupra domeniului dezvoltării afacerilor în județul 

Galați. 

 

În ceea ce privește fenomenul migrațional, cea mai mare parte a persoanelor 

chestionate (638 de persoane) au o percepție negativă asupra acestui fenomen. Percepția 

majoritară este că fenomenul migrațional nu are un rol benefic la nivelul județului Galați.  

 

O parte importantă a persoanelor chestionate (605 persoane) apreciază ca fiind bune, 

finanțările acordate pentru dezvoltarea afacerilor, în timp ce restul sunt formați din indeciși 

(302 persoane) sau au o percepție negativă asupra raportului adus de finanțări în cadrul 

afacerilor. 
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Răspunsul dat 

Grafic 88. Rata de migrare a populației tinere 
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Răspunsul dat 

Grafic 89. Finanțările acordate pentru dezvoltarea afacerii 
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În ceea ce privește programele de calificare, numărul cetățenilor care apreciază drept 

pozitiv rolul programelor de calificare, reprezintă 42% din totalul numărului de persoane 

chestionate. Persoanele care sunt indecise în privința importanței programelor de calificare 

sunt formate dintr-o mulțime de 365 de intervievați în timp ce persoanele cu percepție 

negativă sau preponderent negativă reprezintă 280 din totalul persoanelor chestionate.  

 

Problematica abandonului școlar este percepută preponderent rău (578 de persoane) 

respectiv foarte rău, în timp ce numărul de indeciși, respectiv al persoanelor care nu au 

generat un răspuns (410 persoane) reprezintă aproape jumătate din totalul distribuției 

statistice. 
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Răspunsul dat 

Grafic 90. Programele de calificare și recalificare la nivelul județului 
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Grafic 91. Abandonul școlar 
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Răspunsul dat 

Grafic 92. Relația dintre mediul urban și cel rural 
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Un factor de coeziune foarte important îl reprezintă relația dintre mediul urban și cel 

rural. Majoritatea persoanelor chestionate apreciază drept bună (849 de persoane), respectiv 

foarte bună, acest tip de relație. În același timp, persoanele care prezintă o conotație negativă, 

reprezintă un procent mic (126 de persoane), iar numărul indecișilor este de 216 persoane. 

 

Percepția cetățenilor asupra rezolvării problemelor legate de ariile cu risc major de 

inundații din județul Galați se situează într-un spectru difuz. Astfel 633 dintre persoanele 

chestionate apreciază drept pozitiv acest aspect, în timp ce restul de 1.000 de opțiuni ale 

cetățenilor se distribuie în cadrul claselor de răspuns, într-un mod aproape simetric. 

 2. Răspunsurile populației cu privire la aspectele de viață la nivelul județului 

Galați 

În graficele de mai jos, sunt prezentate rezultatele studiului prin care s-a urmărit 

adunarea părerilor locuitorilor cu privire la județul Galați, per ansamblu. 
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Grafic 93. Rezolvarea problemelor legate de arii cu risc major de 

inundații 
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Grafic 94. Proiecte dorite 
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Pe baza problemelor identificate de cetățeni în cadrul studiului sociologic, au fost 

idefinite de către aceștia o multitudine de proiecte potențiale (pentru perioada 2015 – 2020) 

care să răspundă în mod eficient soluționării acestor probleme evidențiate. Cele mai 

semnificative opțiuni pentru proiecte sunt stimularea finanțării IMM-urilor (977 de opțiuni), 

proiecte care vizează creșterea calității serviciilor medicale (934 de opțiuni) și proiecte de 

investiții în infrastructura utilităților medicale (778 de opțiuni). Restul domeniilor de interes 

pentru finanțare prin intermediul proiectelor sunt prezentate în continuare. 

Tabel 79. Proiecte pentru care optează populația 
Număr 

de 

opțiuni 

Finanțări pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii, în general 977 

Investiții pentru a crește calitatea serviciilor medicale 934 

Investiții în infrastructura unităților sanitare (spitale, dispensare etc.) 778 

Finanțări pentru activități economice desfășurate de persoane fizice 659 

Investiții în infrastructura unităților de învățământ 606 

Investiții pentru a crește calitatea serviciilor din învățământ 462 

Investiții în infrastructura de transport (axe principale ale județului și 

drumuri interjudețene) 

453 

Investiții în dezvoltarea sectorului agricol 421 

Investiții pentru a crește calitatea serviciilor de asistență socială 387 

Altele 342 

Investiții în infrastructura unităților de asistență socială 311 

Proiecte pentru calificarea și recalificarea resurselor umane în funcție de 

cerințele angajatorilor  

296 

Investiții în zonele afectate de alunecări de teren și inundații 198 

Investiții pentru prevenirea apariției de fenomene naturale majore 

(alunecări, inundații) în zonele cu risc ridicat de a se produce 

168 

Proiecte pentru stimularea mediului economic prin constituirea 

microîntreprinderilor 

153 

Investiții în dezvoltarea industriei metalurgice 142 

Proiecte pentru promovarea potențialelor atracții turistice din județul 

Galați 

133 

Proiecte pentru conservarea spațiilor protejate și a mediului natural 121 

Proiecte pentru integrarea persoanelor care fac parte din grupuri 

vulnerabile 

120 

Proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii administrațiilor publice 102 

Investiții în dezvoltarea turismului 99 
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Investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii funciare 90 

Proiecte pentru reabilitarea și valorificarea patrimoniului cultural 83 

Proiecte pentru conservarea/reabilitarea clădirilor de patrimoniu 

cultural –religios ( mânăstiri, biserici etc.) 

76 

Proiecte pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial al populației din 

județ  

74 

Proiecte pentru conservarea/reabilitarea clădirilor de patrimoniu 

cultural -social (case memoriale, teatre, muzee etc.) 

70 
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Grafic 95. Domenii de investiție 
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O a doua arie vizată de cetățeni în soluționarea problemelor identificate, o reprezintă 

realizarea de investiții în următoarele domenii: investiții în domeniul educațional (1.118 

opțiuni), investiții în domeniul cultural (724 de opțiuni) și investiții în domeniul alimentar 

(717 opțiuni). 

Tabel 80. Domenii în care populația optează să se facă investiții Număr de 

opțiuni 

Domeniul educaţional 1118 

Altele 807 

Domeniul cultural 724 

Domeniul alimentar 717 

Domeniul de reciclare a deşeurilor 600 

Domeniul sportiv, impresariat sportiv 539 

Domeniul de confecţii textile şi de pielărie 420 

Domeniul lemnului și al mobilierului 414 

Domeniul religios 402 

Domeniul de cercetare – dezvoltare 286 

Domeniul imobiliar şi al construcţiilor de locuinţe 280 

Domeniul materialelor de construcţie 250 

Domeniul metalurgic 240 

Domeniul turismului 224 

Domeniul IT 218 

Comerţul interior şi exterior 214 

Domeniul media/artistic/impresariat artistic 182 

Domeniul financiar – bancar 171 

Domeniul electrotehnic 139 

Domeniul băuturilor alcoolice şi nealcoolice 111 

Domeniul de construcție a maşinilor şi echipamentelor 109 

Domeniul chimic  0 
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4. Analiza SWOT pe domenii 
 

 

I. Componenta analizată - Cadrul natural 

 

ANALIZA SWOT a domeniului cadru natural al județului Galați (sinteză) 

 

Puncte Tari Puncte slabe 

distribuția proporțională a formelor de 

relief în raport cu suprafața județului 

Galați (regiunea în sine prezintă un relief 

tabular cu o fragmentare mai accentuată 

în nord şi mai slabă în sud, distingându-se, 

după altitudine, poziţie şi particularităţi de 

relief, cinci unităţi geomorfologice: Podişul 

Covurluiului, Câmpia Tecuciului, Câmpia 

Covurluiului, Lunca Siretului Inferior şi 

Lunca Prutului de Jos). 
 

rețea hidrografică bine dezvoltată cu 

puncte de referință fluviul Dunărea 

(22km), râurile Siret( 150 km) cu afluenții 

Bârlad și Bârlădeț, precum și râul Prut 

(124 km) 
 

existența unui raport echilibrat între 

resursele neregenerabile și cele 

regenerabile existente pe teritoriul 

județului 
 

prezența aceluiași tip de climă temperat 

continentală la nivelul întregului județ, 

fără mari discrepanțe între regiuni 
 

o importantă prezență a terenurilor 

aferente agriculturii raportate la totalul 

teritoriului județului (289.328 hectare 

teren arabil la nivelul județului Galați) 
 

prezența unei varietăți de tipuri de soluri, 

majoritatea fertile, cu următoarea 

distribuție: Protisoluri (18,99%), 

Cernisoluri(56,45 %), Luvisoluri(1,08 %), 

Hidrisoluri(13,35 %), Antrisoluri(10,7%) 
 

fond de vegetație bogat și variat ce 

încurajează dezvoltarea agriculturii și a 

habitatului uman 
 

distribuție dizarmonică a localităților în 

raport cu suprafața teritoriului 

 

eroziunea treptată a solului în special în 

regiunile de podiș a Covurluilului și creșterea 

suprafețelor inundabile din lunca Siretului 

Inferior și Lunca Prutului de Jos 

 

 

extinderea procesului incipient de deșerficare 

lentă a unor regiuni pe baza unui regim 

pluviometric ușor nefavorabil ( județul Galați 

are o medie de 66 de zile cu precipitații pe an, 

excepție făcând anul 2014 cu o valoare 

pluviometrică peste media ultimilor 5 ani)  

 

fond forestier în scădere datorită exploatării 

nesustenabile din ultimii 20 de ani 

 

 

utilizarea unui procent scăzut (sub 50%) din 

suprafața actuală a râurilor ca sursă de apă 

potabilă 

 

suprafață agricolă însemnată cu un nivel 

scăzut de irigare 

 

infrastructura de alimentare cu apă și 

canalizare din județul Galați, este insuficientă 

pentru acoperirea teritoriului și cea existentă 

este învechită și se produc pierderi de apă 

 

în teritoriul județului Galați, există terenuri 

care s-au degradat în timp 

 

județul Galați duce lipsa unui sistem eficient 

de management integrat al deșeurilor 

 

structura peisajului din punct de vedere al 

amenajării teritoriului este incertă în județul 

Galați 
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existența unor multiple arii protejate pe 

teritoriul județului Galați ( exemple: 

dunele de nisip de la Hanu Conachi, 

Pădurea Gârboavele, Pădurea Breana –

Roșcania, Lacul fosilifer Tirighina 

Bărboși, Lacul fosilifer Rateș, Pădurea 

Buciumeni etc. 
 

existența unei faune bogate și variate ce 

cuprinde 24 de specii de mamifere (din 

care 21 sunt ocrotite prin lege), 230 de 

specii de păsări ( din care 95,65% sunt 

incluse în convenția de la Berna), 13 specii 

de reptile ( 4 specii ocrotite prin lege), 

respectiv 14 specii de amfibieni ( 8 specii 

ocrotite prin lege). 
 

existența unor parcuri eoliene împortante 

în județul Galați cu rol de furnizare de 

energie verde la Scânteiești, Smulti, 

Virlezi, Cudalbi și Schela (175 de turbine 

deja funcționale și 33 de proiecte în diverse 

stadii de dezvoltare) 
 

 

 

Oportunități Amenințări 

 

 

prezența fluviului Dunărea pe teritoriul 

județului Galați în contextul  

încurajării dezvoltării orașelor port 

( conform Strategiei Dunării în care este 

inclusă și România) 
 

tipul de climă temperat continentală 

favorizează dezvoltarea culturilor agricole, 

creșterea animalelor, culturile viticole și 

habitatul uman 
  

situarea geografică a județului Galați în 

cadrul coridorului VII Pan European și în 

vecinătatea coridorului IX Pan European  
 

poziționarea geografică a unor întinse 

regiuni din județul Galați pe circuitul unor 

curenți de aer ascendenți, favorizează 

dezvoltarea unor proiecte cu rol de 

valorificare a energiei eoliene 
 

 

modificările climatice globale care 

influențează în mod direct eroziunea 

solurilor,agricultura locală și habitatul uman 

 

expunerea unor regiuni din județul Galați la 

riscuri de inundații (exemplu – comunele 

Cudalbi, Cuca, Grivița, Costache Negri etc.) 

 

expunerea unor regiuni la riscuri 

semnificative de ordin seismic ( exemplu – 

localitatea Izvoarele) 

 

accentuarea fenomenului de poluare a 

solurilor și a pânzelor freatice ca urmare a 

utilizării în agricultură de îngrășăminte, 

ierbicide, fertilizatori etc. 

 

depopularea accentuată a mai multor specii 

de mamifere și păsări protejate prin lege 

 

dezechilibrarea raportului dintre resursele 

consumate și resursele regenerabile 
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scăderea costului la energie prin 

eficientizarea energetică a clădirilor aflate 

în patrimoniul Consiliului Județului Galați 
 

înființarea unui centru pentru 

managementul situațiilor de urgență 

privind mediul natural 
 

 

județul Galați este poziționat într-o zonă 

favorabilă pentru producerea de energie 

regenerabilă 
 

 

capacităţii de prevenire şi gestionare a 

incendiilor şi situaţiilor de urgenţă de către 

serviciile profesioniste pentru situaţii de 

urgenţă în judeţe riverane Dunării trebuie 

îmbunătățită 

 

 

Identificarea problemelor majore pentru acest cadru: 

Dispunere neuniformă a localităților în raport cu suprafața județului, ce induce o dezvoltare 

neomogenă și dizarmonică 

Proces de erodare a unor porțiuni de teren din diverse regiuni ale județului ( exemplu: podișul 

Covurlui) 

Deșertificarea lentă a unor regiuni din județul Galați ca urmare a unui regim mediu 

pluviometric deficitar 

Inundarea unor regiuni situate în partea joasă a județului Galați sau în vecinătatea unor râuri 

însemnate (exemplu: Lunca Siretului Inferior, Lunca Prutului de Jos etc.) 

Rata de consum a resurselor regenerabile este aproximativ egală cu rata de regenerare naturală 

a resurselor 

Poluarea solurilor și a pânzei freatice cu îngrășăminte chimice, deșeuri industriale și menajere  

Identificare problemelor specifice pentru acest cadru: 

Fond forestier în scădere cu rată de regenerare mică 

Fond de floră și faună în scădere datorită modificărilor climatice, poluării și activităților 

umane neprotective ( inclusiv braconaj) 

Sisteme de irigații insuficiente, cu rată ridicată de uzură 

Rezerve relativ scăzute de apă potabilă (raportate la întrega rețea hidrografică) 

Modificările climatice din ultimii ani ce induc consecințe în agricultură, creșterea animalelor 

și habitatul uman 

Clădirilor aflate în patrimoniul Consiliului Județului Galați trebuie eficientizate din punct de 

vedere energetic 

Trebuie înființat un centru destinat managementului situațiilor de urgență privind mediul 

natural 

Trebuie îmbunătățită capacitatea de prevenire şi gestionare a incendiilor şi situaţiilor de 

urgenţă de către serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă în judeţe riverane Dunării 

Infrastructura de alimentare cu apă și canalizare din județul Galați trebuie reabilitată și extinsă 

Terenuri care s-au degradat în timp, pe teritoriul județului Galați, au nevoie de împădurire  

Trebuie constituit un sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați 
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Nu există o imagine clară a structurii peisajului din punct de vedere al amenajării teritoriului 

în județul Galați, în funcție de care autoritățile să se folosească pe post de referință pentru 

activitățile pe care intenționează să le întreprindă 

Găsirea soluțiilor de finanțare pentru construirea unui parc fotovoltaic în județul Galați 

 

Perspective de soluționare a problemelor identificate și de dezvoltare sustenabilă și inteligentă 

pentru orizontul 2015 -2020: 

Elaborarea unor strategii de gestionare a riscurilor integrate pentru cadrul natural, inclusiv 

elaborarea unor hărți a riscurilor privind eroziunea solurilor, inundațiilor și a expunerii la 

fenomene extreme. Aceste demersuri pot fi finanțate prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă (POCA) 2014 -2020 (Axa prioritară 1 ), precum și prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare (POIM) 2014 -2020 ( Axa prioritară 6) 

Proiecte de protejarea și conservarea biodiversității, decontaminarea solurilor poluate istoric și 

monitorizarea calității aerului prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 -

2020 ( Axa prioritară 5) 

Proiecte privind promovarea utilizării eficiente a resurselor prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare (POIM) 2014 -2020 ( Axa prioritară 5) 

Proiecte privind calificarea/recalificarea personalului care lucrează în cadrul 

protejării/conservării cadrului natural prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

2014 -2020 (Axa prioritară 6) 

Eficientizarea energetică a clădirilor aflate în patrimoniul Consiliului Județului Galați prin 

accesarea fondurilor europene 

Accesarea fondurilor europene pentru finanțare înființării unui centru destinat 

managementului situațiilor de urgență privind mediul natural 

Accesarea fondurilor nerambursabile pentru finanțarea îmbunătățirii capacităţii de prevenire şi 

gestionare a incendiilor şi situaţiilor de urgenţă de către serviciile profesioniste pentru situaţii 

de urgenţă în judeţe riverane Dunării 

Accesarea fondurilor nerambursabile pentru reabilitarea și extinderea infrastructurii de 

alimentare cu apă și canalizare din județul Galați 

Accesarea fondurilor nerambursabile pentru împădurirea terenuri care s-au degradat în timp, 

pe teritoriul județului Galați 

Accesarea fondurilor nerambursabile pentru constituirea unui sistem de management integrat 

al deșeurilor în județul Galați 

Desfășurarea unui studiu pentru a realiza structura peisajului din punct de vedere al amenajării 

teritoriului în județul Galați 

Accesarea fondurilor nerambursabile pentru construirea unui parc fotovoltaic în județul Galați 

Scenarii de dezvoltare pentru perioada 2015 -2020 

 

Scenariul 1 – nu se realizează acțiuni corective asupra situației actuale descrise ( fără 

investiții, accesare de fonduri, dezvoltare de proiecte etc.): 

 

Consecințe potențiale: 
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Continuarea dezvoltării asimetrice a localităților fără o strategie unitară de abordare, cu 

potențiale consecințe nefavorabile în plan economic, al migrației forței de muncă și al 

depopulării unor regiuni 

Continuarea eroziunii solului care va conduce către reduceri ale suprafețelor arabile, cât și a 

producerii de potențiale alunecări de teren 

Continuarea procesului de deșertificare cu consecințe directe în planul producției agricole, cât 

și în acela al vegetației, florei, faunei și habitatului uman 

Potențiale inundații cu consecințe mai însemnate în plan economic și al habitatului uman, ca 

urmare a creșterii în intensitate a ploilor de scurtă durată ( volum mare de litri/metru pătrat în 

unitate scurtă de timp) 

Creșterea consumului de resurse regenerabile peste rata naturală de regenerare, cu consecințe 

în zona consumului de resurse pe termen mediu și lung 

Creșterea gradului de poluare al solului și al pânzei freatice, ce va conduce la infestarea 

cerealelor, legumelor, plantelor, a apei potabile cu consecințe în scăderea gradului de sănătate 

al animalelor și al oamenilor 

Scăderea fondului forestier cu consecințe în protecția împotriva inundațiilor și alterarea 

echilibrului ecologic al întregului sistem 

Scăderea numerică semnificativă sau chiar dispariția unor specii din flora, fauna și 

ecosistemul județului Galați 

Reducerea rețelei de irigații existente, ca urmare a creșterii uzurii și a intrării în stare de 

nefuncționare a unei părți a sistemului existent 

 

Scenariul 2 - se realizează acțiuni corective asupra situației actuale descrise ( se realizează 

investiții, se accesează fonduri de finanțare internaționale și naționale, se dezvoltă în sistem 

integrat noi proiecte etc.): 

 

Consecințe potențiale: 

Se încetinește/stopează dezvoltarea asimetrică a localităților, stabilindu-se o direcție 

predictibilă și unitară de dezvoltare, contribuind astfel la creșterea economiilor locale, 

scăderea fenomenului migrației forței de muncă și evitarea depopulării unor regiuni 

Se încetinește/stopează procesul de eroziune a solului, păstrând și conservând terenuri arabile 

de o calitate bună și, deopotrivă, contribuind la diminuarea/stoparea alunecărilor de teren în 

anumite regiuni 

Se încetinește/stopează procesul de deșertificare în anumite regiuni cu păstrarea echilibrului în 

cadrul producției agricole dar și al conservării vegetației, florei, faunei și habitatului uman 

Reducerea probabilității de apariției a unor inundații  cu consecințe mai însemnate în plan 

economic și al habitatului uman 

Echilibrarea  consumului de resurse regenerabile cu rata naturală de regenerare, cu consecințe 

pozitive în zona consumului de resurse pe termen mediu și lung 

Scăderea gradului de poluare al solului și al pânzei freatice, ce va conduce la creșterea calității 

și a valorii nutriționale a cerealelor, legumelor, plantelor, a apei potabile cu consecințe în 

creșterea gradului de sănătate al animalelor și al oamenilor 
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Creșterea fondului forestier al județului Galați prin împăduriri, cu consecințe pozitive în 

creșterea protecției împotriva inundațiilor și păstrarea echilibrului ecologic al întregului 

sistem 

Conservarea și păstrarea unor specii din flora, fauna și ecosistemul județului Galați 

Creșterea rețelei de irigații existente cu consecințe pozitive în producția agricolă, pomicultură 

și viticulture 

 

Riscuri asociate: 

Fonduri proprii de cofinanțare limitate pentru accesarea proiectelor 

Abordare integrată a proiectelor (ce presupune reuniunea într-un proiect a mai multe tipuri de 

organizații cu interese, așteptări și agende de lucru diferite, ce trebuie armonizate) 

Fonduri de finanțare cu obiective și indicatori proprii ( trebuie armonizate cu obiectivele și 

indicatorii de proiect) 

Grad ridicat de birocrație în accesarea fondurilor de finanțare 

Priorități diferite în etapizarea problemelor ce trebuie rezolvate 

Evoluția continuă și uneori puternic atipică a stării cadrului natural ( ce poate impune 

intervenții rapide) 

Slaba implicare a societății civile și a cetățenilor (în sensul sprijinirii active a demersurilor 

întreprinse) în proiectele ce se vor derula în perioada 2015 -2020 

Trecerea în desuet sau neglijarea importanței problemelor identificate pentru cadrul natural al 

județului Galați 

 

Indicatori de realizare: 

Indicatori de realizare pe termen scurt 

Număr de studii, sinteze și documente specifice elaborate pe problematica legată de cadrul 

natural al județului Galați 

Număr de cereri de finanțare elaborate în vederea accesării de fonduri pentru protejarea, 

conservarea și dezvoltarea cadrului natural al județului Galați 

Procent de proiecte aprobate (raportat la cereri de finanțare depuse) 

Număr de evenimente punctuale de informare a cetățenilor privind măsurile gestionare 

eficientă a resurselor, de conservare și protecția mediului 

Număr de campanii de informare a cetățenilor privind necesitatea protecției și conservării 

mediului 

Numărul de persoane instruite/formate profesional în domeniul protecției și conservării 

mediului 

 

Indicatori de realizare pe termen mediu/lung 

Procent de reducere al gradului de eroziune a solului (raportat la situația actuală) 

Procent de reducere al suprafețelor din zonelor inundabile ( raportat la datele istorice 

consemnate) 

Procent de suprafețe reîmpădurite  
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Număr de specii protejate ( pe categorii de specii) 

Procent diminuare grad poluare sol și pânză freatică (raportat la situația actuală) 

 

Rolul dezbaterilor în cadrul panelului de lucru 

Prezentarea sintetică a analizei diagnostic pentru componenta cadrul natural al județului 

Galați 

Identificarea unor noi probleme majore ce nu au fost identificate/tratate detaliat în analiza 

diagnostic pe baza metodologiei de tip focus grup ( aproximativ 30 persoane/ panel de lucru 

focus grup) 

Identificarea de noi propuneri pentru soluționarea problemelor identificate (metoda focus 

grup) 

Identificarea a noi riscuri ce vor fi incluse în panelul inițial al riscurilor (metoda focus grup) 

Completarea analizei diagnostic și a scenariilor proiective de dezvoltare în orizontul 2015 -

2020 cu sugestiile venite din partea grupului de lucru 

Acceptarea de către grupul de lucru a formei  propuse pentru analiza diagnostic și a 

scenariilor proiective de dezvoltare pentru orizontul 2015-2020 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
242 

 
  

II. Cadrul economic general în județul Galați 
 

ANALIZA SWOT a cadrului economic general a județului Galați (sinteză) 

Puncte Tari Puncte Slabe 

se estimează o creștere de 2,1% a PIB-ului 

Județului Galați în anul 2014.  

 

în regiunea Sud-Est, județul Galați ocupă 

locul 2 după Constanta în privința Produsului 

intern brut pe cap de locuitor (5.026 Euro)  

 

activitățile portuare au o contribuție 

semnificativă asupra mediului economic din 

Județul Galați. 

 

sectoare diversificate care aduc contribuții în 

constituirea produsului intern brut. 

 

centrele principale care au participat la 

dezvoltarea economiei sunt: portul fluvial, 

șantierul naval, combinatul siderurgic și 

portul mineralier din municipiul Galați. 

 

principalele coridoare de comunicații 

europene  pe cale maritimă (Canalul Rhin-

Main-Dunare) și prin căile ferate. 

 

există servicii orientate spre dezvoltarea și 

susținerea sectorului IMM și de formare a 

forței de muncă. 

 

potențialul industrie metalurgice a județului 

Galați este prezentat în anul 2008, când a 

înregistrat o producție de peste 50% la nivel 

național. 

 

exporturi masive rezultate din producția 

metalurgică. 

 

județul Galați beneficiază de Parcul de 

Tehnologie a Informației care  este o 

platformă de lansare pentru societățile din 

domeniul IT  

județul Galați ocupă locul 2 (86,92%) ca 

pondere de șomeri neîndemnizați raportat la 

clasamentul tuturor regiunilor.  

 

rata șomajului ocupă locul 4 (9,17%) la nivel 

național și este cea mai mare din regiunea 

Sud-Est.  

 

Galațiul face parte din județele industrializate 

afectate de restructurare. 

 

transportul maritim nu este valorificat 

datorită stării actuale a porturilor. 

 

Oportunități Amenințări 

proiecte de finanțare pentru PFA-uri ce se 

adresează cetățenilor care nu figurează ca 

având un loc de muncă, în special cei care au 

statutul de șomeri neîndemnizați. 

în urma tendinței de creșterea a salariilor, 

aceasta este urmată de o creștere a șomerilor. 

  

sectorul turismului nu este promovat eficient 
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în regiunea Sud-Est, Creşterea cu 6,1% a 

valorii adăugate din construcţii şi creşterii cu 

3% a valorii adăugate din industrie, creşterea 

din servicii fiind de 1,7%  

 

Arealul Nordic are un potențial turistic 

nevalorificat și nu este promovat. 

 

servicii de turism pentru papilonariu, insectar 

şi terariu 

 

construirea unui centru expozițional în 

regiunea Sud-Est 

 

construirea unui centru de afaceri în județul 

Galați  

 

dezvoltarea sectorului agricol în comuna 

Matca prin construirea unui parc 

agroindustrial 

 

dezvoltarea sectorului tehnologic în Galați 

prin construirea unui parc tehnologic 

 

la nivelul județului, cât și la nivel național 

 

 investiții insuficiente în sectorul industrial. 

 

 

 

Identificarea problemelor majore pentru acest cadru: 

 

Rata șomajului din județul Galați este printre cele mai ridicate din regiunea S-E 

Calitatea vieții scade ca urmare a dezvoltării economice ineficiente, inclusiv prin 

incapacitatea de a crea sustenabil noi locuri de muncă 

Restructurarea personalului din industrie (în general din industria siderurgică) fără un plan 

sustenabil pe termen lung, cu soluții alternative de ocupare a forței de muncă  

Pattern-uri culturale remanente, neadaptate schimbărilor economice rapide. ( De exemplu: 

atitudinea unui important segment al populației nu este îndreptată spre căutarea unui loc de 

muncă în alte regiuni sau județe, în condițiile pierderii locului de muncă la nivel local). 

Cultura formată este una statornică din punct de vedere al reședinței 

Creșterea salariilor înregistrată în județ este corelată cu o scădere a numărului de persoane 

angajate ( ce conduce  la o creștere a numărului șomerilor, conform datelor statistice). 

Dezvoltarea asimetrică a sectoarelor economice. Anumite sectoare care pot asigura locuri de 

muncă nu sunt încă dezvoltate 

 

Identificare problemelor specifice pentru acest cadru: 
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Infrastructura neadecvată din punct de vedere calitativ pentru potențialul economic al 

județului Galați. 

Nivelul ridicat de taxe descurajează activitatea economică. 

Lipsa investițiilor consistente întârzie dezvoltarea economică a județului. 

Potențialul nevalorificat în mod eficient al industriei metalurgice. 

Este necesar un centru de afaceri în județul Galați 

Este necesar un centru expozițional în regiunea Sud-Est 

Construirea unui parc agroindustrial în comuna Matca 

Construirea unui parc tehnologic în Galați 

Găsirea surselor de finanțare pentru dezvoltarea turismului la papilonariu, insectariu şi terariu 

 

Perspective de soluționare a problemelor identificate și de dezvoltare sustenabilă și inteligentă 

pentru orizontul 2015 -2020: 

 

Investiții in infrastructură, în special în zonele esențiale pentru buna desfășurare a producției 

și transportului. Investițiile în infrastructură pot fi finanțate prin Programul Operațional 

Regional (POR) 2014 -2020 (pentru mediul urban) respectiv PNDR 2014 -2020 (pentru 

mediul rural). O parte specifică a lucrărilor de infrastructură (rețelele TEN-T) pot fi finanțate 

prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 -2020. 

Revizuirea taxelor pentru stimularea creșterii economice la nivelul județului. 

Atragerea investitorilor către sectoarele cu potențial mare de dezvoltare. 

Găsirea soluțiilor de revitalizare a industriei metalurgice (noi proiecte, noi investiții). 

Accesarea fondurilor nerambursabile pentru construirea centrului de afaceri în județul Galați 

Accesarea fondurilor nerambursabile pentru construirea centrului expozițional în regiunea 

Sud-Est 

Accesarea fondurilor publice și private pentru a construi parcul agroindustrial în comuna 

Matca 

Accesarea fondurilor nerambursabile pentru a construi parcul tehnologic în Galați 

Accesarea fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea turismului la papilonariu, insectariu 

şi terariu 

 

 

Scenarii de dezvoltare pentru perioada 2015 -2020 

 

Scenariul 1 – nu se realizează acțiuni corective asupra situației actuale descrise ( fără 

investiții, accesare de fonduri, dezvoltare de proiecte etc.): 

 

Consecințe potențiale: 

Județul Galați va continua să se poziționeze pe primele locuri la nivel regional și național în 

privința ratei șomajului 
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Sectoarele cu potențial mare de dezvoltare vor stagna și nu vor putea genera locuri de muncă 

Autoritățile publice vor continua să plătească îndemnizații pentru un segment important de 

șomeri, dezechilibrând bugetele locale 

Păstrarea unui decalaj major în ceea ce privește calitatea vieții în mediul rural și urban  

Turismul va continua să nu fie promovat în mod eficient, ratând oportunități concrete de a 

genera locuri de muncă 

Vor fi influențate în mod negativ veniturile la buget și implicit diminuate investițiile 

 

Scenariul 2 - se realizează acțiuni corective asupra situației actuale descrise ( se realizează 

investiții, se accesează fonduri de finanțare internaționale și naționale, se dezvoltă în sistem 

integrat noi proiecte etc.): 

 

 

 

Consecințe potențiale: 

Județul Galați va urma o tendință de scădere a șomajului (părăsind poziția nedorită la nivel 

regional și național în privința ratei șomajului) 

Sectoarele cu potențial mare de dezvoltare vor genera noi locuri de muncă 

Autoritățile publice vor începe să plătească mai puține îndemnizații pentru persoanele afectate 

de șomaj 

Calitatea vieții în mediul rural și urban va începe să crească treptat 

Turismul va fi promovat eficiente, concretizându-se printre altele și în  generarea unor  noi 

locuri de muncă 

Venituri la buget crescute 

 

Riscuri asociate: 

dezvoltare asimetrică pe axa urban –rural 

stagnare a principalelor sectoare economice de activitate 

scăderea investițiilor în județul Galați 

scăderea veniturilor la bugetele locale 

 

 

Indicatori de realizare: 

1. Indicatori de realizare pe termen scurt 

Nr. de proiecte de formare profesională 

Nr. de proiecte de dezvoltare a sectoarelor economice 

Numărul persoanelor din grupul țintă care participă în cadrul proiectelor finanțate 

Nivelul de solicitare al populației pentru participarea în cadrul proiectelor de dezvoltare 

economică 
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2. Indicatori de realizare pe termen mediu/lung 

Procent scăderea rata șomajului 

Procent creștere a calității vieții 

Procent de creștere a nivelului de dezvoltare al sectoarelor 

Procent creștere venituri la bugetele locale 

Creștere procentuală raport ofertă/cerere pe piața muncii 

 

Rolul dezbaterilor în cadrul panelului de lucru 

Prezentarea sintetică a analizei diagnostic pentru componenta cadru 

Identificarea unor noi probleme majore ce nu au fost identificate/tratate detaliat în analiza 

diagnostic pe baza metodologiei de tip focus grup ( aproximativ 30 persoane/ panel de lucru 

focus grup) 

Identificarea de noi propuneri pentru soluționarea problemelor identificate (metoda focus 

grup) 

Identificarea a noi riscuri ce vor fi incluse în panelul inițial al riscurilor (metoda focus grup) 

Completarea analizei diagnostic și a scenariilor proiective de dezvoltare în orizontul 2015 -

2020 cu sugestiile venite din partea grupului de lucru 

Acceptarea de către grupul de lucru a formei  propuse pentru analiza diagnostic și a 

scenariilor proiective de dezvoltare pentru orizontul 2015-2020 

 

 

III. Cadrul Agriculturii 
 

ANALIZA SWOT a domeniului agriculturii în județul Galați (sinteză) 

Puncte Tari Puncte slabe 

 

cadrul natural este favorabil dezvoltării 

activităţilor agricole diverse (cultivarea 

terenurilor arabile, pomicultură, 

viticultură, plante tehnice etc); 
 

zona rurală reprezintă aproximativ 90% 

din suprafaţa judeţului; 
 

potenţial agricol ridicat, suprafaţa agricolă 

în anul 2014 fiind de 351.035 ha, din care: 

teren arabil 288828 ha; patrimoniu viticol 

19568 ha, patrimoniu pomicol 1716 ha, 

pajişti naturale şi fâneţe 40914 ha; 
 

bazinul legumicol Tecuci-Matca este 

cunoscut la nivel naţional;  

 

agricultura reprezintă o activitate de 

subzistenţă a populaţiei; 

 

existenţa unui număr mare de exploataţii 

agricole cu menţinerea fărâmiţării 

proprietăţilor agricole; 

 

expunerea la riscul de inundare a unor 

suprafeţe agricole însemnate la nivelul 

judeţului (lunca Prutului, lunca Siretului, 

zona centrală); 

 

sistemul de irigaţii a terenurilor este slab 

dezvoltat, dezafectat în mare parte din judeţ; 

 

parcul de tractoare şi maşini agricole este 
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activitatea de creştere a animalelor, axează 

pe efective de bovine, porcine-suine, ovine, 

caprine, reprezintă o ramură semnificativă 

în domeniul agriculturii; 
 

buna funcţionare a amenajărilor de 

desecare care asigură eliminarea apei în 

exces provenite din pompare sau 

gravitaţional; 
 

se înregistrează o tradiţie îndelungată în 

sectorul viniviticol, cu podgorii renumite: 

Nicoreşti, Dealurile Bujorului, Covurlui şi 

Iveşti; 
 

pondere mare a populaţiei rurale; 
 

existenţa Camerei Agricole şi posibilitatea 

de a beneficia de serviciile pe care le oferă; 
 

implementarea unor proiecte de 

management agricol prin sisteme de 

gestiune a informaţiilor; 
 

existenţa unor societăţi care preiau 

terenuri în arendă. 
 

 

natura solurilor permite cultivarea unor 

numeroase plante agricole pe întreg 

teritoriul judeţului Galaţi 
 

reţeaua hidrografică a judeţului  este 

dezvoltată, înregistrând o lungime de 1348 

km 
 

structura teritoriului agricol  foarte 

diversă în județul Galați, existînd aprope 

toate  categoriile de terenuri: arabil, 

păşuni, fâneţe, livezi şi vii 

uzat fizic şi moral, nu acoperă nevoile 

agricultorilor; 

 

sunt utilizate soiuri de plante din producţiile 

anterioare, netratate şi neperformante; 

 

calitatea şi cantitatea produselor agricole este 

scăzută; 

 

 

utilizarea intensivă a produselor chimice în 

agricultură ceea ce duce la creşterea 

concentraţiei de nitrat în sol şi apă;  

 

utilizarea permanentă a terenurilor pentru 

acelaşi tip de cultură, fără a se urmări rotaţia 

culturilor; 

 

scoaterea unui număr semnificativ de terenuri 

din circuitul agricol ( din diverse motive) 

conduce către creșterea unor astfel de 

suprafeţe necultivate; 

 

animalele sunt crescute preponderent în 

sistem tradiţional (turme, stâni); 

 

suprafeţele de păşuni nu sunt gestionate 

corespunzător, practicându-se păşunatul 

intensiv; 

 

forţa de muncă în agricultură este 

îmbătrânită, nu este specializată şi se practică 

în general agricultura tradiţională; 

 

sistemul de colectare, depozitare şi 

valorificare a produselor agricole este slab 

dezvoltat; 

 

reticenţa producătorilor faţă de asociere în 

vederea valorificării produselor agro-

alimentare, existând la nivelul judeţului doar 

7 grupuri de producători (GP); 

 

insuficienta procesare a produselor agricole 

în zona rurală; 

 

număr redus  de ferme integrate la nivelul 

judeţului, lipsa de investiţii în acest domeniu; 

 

subvenţiile acordate nu încurajează populaţia 
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să investească în agricultură; 

 

suprafaţă mică acoperită de păduri la nivelul 

judeţului (doar 8,3%, ocupând penultimul loc 

pe ţară); 

 

importul masiv de produse agricole din ţări 

precum: Grecia, Spania, Italia, Turcia; 

 

capacitate limitată de prognoză asupra 

fenomenelor meteo extreme dăunătoare 

agriculturii (acestea nu pot fi prognozate cu 

tehnologia acutală mai devreme de 5 ore 

înainte de producere) . 

 

Oportunități Amenințări 

 

existenţă unor forme de asociere tip 

Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară – 

ADI, un număr de trei GAL-uri precum şi 

posibilitatea obţinerii de finanţări prin 

accesarea fondurilor cu finanţare 

internaţională în vederea sprijinirii 

agriculturii; 
 

există ofertă de cursuri de calificare, în 

special cursuri de antreprenoriat, care dau 

posibilitatea agricultorilor, în special 

tinerilor, să urmeze programe de pregătire 

profesională;  
 

existenţa unui cadru legislativ propice 

pentru atragerea tinerilor în activitatea 

agricolă productivă; 
 

creşterea cererii de alimente bio şi a 

interesului pentru dezvoltarea agriculturii 

ecologice, astfel încât la 31 decembrie 2014 

suprafaţa de teren agricol din judeţ 

certificată ecologic este 10776,45 hectare; 
 

pomicultura este o ramură ce poate fi 

revitalizată prin modernizare, replantare, 

dezvoltare, întrucât patrimoniul pomicol al 

judeţului în anul 2014 însuma 1716 ha, din 

care 728 livezi pe rod; 
 

înlocuirea plantaţiilor viticole din soiurile 

nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic 

 

schimbările climatice pot afecta producţiile 

agricole; 

 

competiţia produselor agricole din import, cu 

preţ mic; 

 

scăderea puterii de cumpărare a cetăţenilor; 

 

alterarea tradiţiilor rurale; 

 

creşterea costurilor cu imput-urile din 

agricultură (carburanţi, produse pentru 

tratamente fito-sanitare, produse pentru 

fertilizare etc.); 

 

restricţii de ordin administrativ şi procedural 

impuse de normele comunitare; 

 

 

preturi ridicate la achiziţionarea maşinilor şi 

utilajelor agricole; 

 

 

 

 

 

poluarea necontrolată a solurilor şi a apelor 

subterane din județ ( în special cu nitriți, 

nitrați și produse petroliere reziaduale) 

 

apariția unor fenomene de degradare 

ireversibilă a mediului la nivelul județului 
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de producţie (maxim 40 ani), cât şi 

înfiinţarea plantaţiilor de pomi şi arbuşti 

fructiferi, se finanţează din fonduri 

comunitare; 
 

există posibilitatea de a dezvolta activităţi 

economice conexe producţiei agricole, care 

aduc valoare adăugată mare (exemplu 

fructe şi legume procesate, produse lactate 

etc.) 
 

piaţa de consum apreciază, solicită şi poate 

absorbi creşterea producţiei agricole; 
 

dezvoltarea pieţei agricole prin intrarea în 

lanţurile supermarketurilor; 
 

stimularea pieţelor locale prin vânzarea 

produselor agroalimentare direct de la 

producători; 
 

conştientizarea importanţei promovării 

produselor agricole; 
 

încurajarea agriculturii face parte din 

strategia naţională de dezvoltare;  
 

există centre locale de cercetare şi inovare 

în domeniul agriculturii; 
 

existenţa organizaţiilor specifice 

activităţilor de agricultură (exemplu: 

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru 

irigaţii, Asociaţia producătorilor de fructe 

şi legume etc.); 
 

 

 

 

 

 

 

Galați 

 

accentuarea fenomenelor de eroziune de 

suprafaţă a solurilor şi de alunecare a 

terenurilor 

 

pagube semnificative înregistrate bugetului 

public dar și privat datorită inundaţiilor și 

alunecărilor de teren din ultimii ani 

 

utilizarea permanentă a terenurilor pentru 

cultivarea aceluiași tip de cultură afectează 

calitatea solului, favorizează îmbolnăvirea 

culturilor şi creşterea imunităţii dăunătorilor 

 

înregsitrarea de efecte negative asupra 

sănătăţii populaţiei datorate poluării, 

procesului de îmbătrânire a populației și a 

scăderii nivelului de trai 

 

 

scăderea încasărilor la bugetele locale ce 

induc printer altele încetinirea activităţilor de 

dezvoltare a teritoriului (dotarea tehnico-

edilitară a teritoriului, amenajarea cursurilor 

apelor curgătoare etc.) 

 

scăderea cu 3,2% a valorii adăugate din 

agricultură, silvicultură şi piscicultură 

prognozată pentru regiunea Sud-Est  

 

deteliorarea stării barajelor și a digurilor din 

județ ( datorită lipsei fondurilor aferente) care 

pun în pericol desfășurarea normală a 

activității agricole în cazul unei acumulări. 

 

Identificarea problemelor majore pentru acest cadru: 

Practicarea agriculturii fără rezultate performante. 

Utilizarea necorespunzătoare a terenurilor agricole(păşunat intensiv, folosirea substanțelor 

chimice cu remanenţă mare în sol, apă şi vegetaţie, asolamentul culturilor este neglijat). 

Parcul de tractoare existent şi maşini agricole actuale, nu acoperă nevoile specifice ale 

agricultorilor. 
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Forţa de muncă din agricultură nu este specializată/ calificată. 

Fondurile actuale  alocate sectorului agricol nu încurajează populaţia să practice agricultură la 

nivel industrial. 

Producția agricolă riscă să fie diminuată din cauza fenomenelor de inundații specifice zonei și 

a infrastructurii afectate în urma ultimelor viituri. 

Veniturile fermierilor sunt condiționate atât de volumul de producție cât și de prețul pe piață a 

cerealelor care poate varia de la un an la altul. 

 

Identificare problemelor specifice pentru acest cadru: 

Infrastructură funciară care se necesită a fi îmbunătățită. 

Mulți fermieri nu beneficiază de sisteme de irigații adecvate pentru creșterea producției de 

cereale și legume. 

Pierderi în planul imaginii referitor la percepția agriculturii la nivel de județ, ca activitate 

economică cu tradiție. 

Practicarea agriculturii intensive, rezultând efecte negative asupra factorilor de mediu. 

Lipsa suportului și a educației pentru a eficientiza producția agricolă. 

 

Perspective de soluționare a problemelor identificate și de dezvoltare sustenabilă și inteligentă 

pentru orizontul 2015 -2020: 

Îmbunătățirea infrastructurii funciare. 

Promovarea prin campanii eficiente a importanței și beneficiilor sistemelor de irigații, precum 

și valorificarea surselor de finanțare disponibile.  

Realizarea unui program prin care fermierii să dobândească abilități de management al 

irigațiilor. 

Promovarea agriculturii sub formă de tradiție și prezentarea beneficiilor și a cazurilor de 

succes din cadrul județului pentru a motiva o parte din populație să se continue sau să 

pornească o afacere în sectorul agricol. 

Reglementarea substanțelor chimice folosite în agricultură care au efecte dăunătoare asupra 

mediului. 

Programe de educație organizate în fiecare an (de timp învățare pe parcursul vieții) pentru a 

aduce informații fermierilor legate de noile tendințe, tehnici și metode agricole. 

Inițierea de proiecte vizând dezvoltarea exploatațiilor agricole și a întreprinderilor prin PNDR 

2014 -2020 (Măsura 6) 

Inițierea de proiecte vizând reînnoirea satelor în mediul rural prin PNDR 2014 -2020 (Măsura 

7) 

Inițierea de proiecte vizând agricultura ecologică prin PNDR 2014 -2020 (Măsura 11) 

Inițierea de proiecte vizând grupurile de producători agricoli prin PNDR 2014 -2020 (Măsura 

9) 

 

Scenarii de dezvoltare pentru perioada 2015 -2020 
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Scenariul 1 – nu se realizează acțiuni corective asupra situației actuale descrise ( fără 

investiții, accesare de fonduri, dezvoltare de proiecte etc.): 

 

Consecințe potențiale: 

Continuarea practicării agriculturii de subzistenţă fără rezultate performante. 

Utilizarea necorespunzătoare a terenurilor agricole. 

Degradarea mediului înconjurător. 

Degradarea stării de sănătate a  populaţiei. 

Scăderea locurilor de muncă. 

Migrarea populaţiei către zone mult mai dezvoltate. 

Creşterea importurilor agro-alimentare. 

Scăderea bugetului local. 

Scăderea capacităţii de dezvoltare a teritoriului. 

Diminuarea investiţiilor străine. 

Degradarea continuă a infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor. 

 

Scenariul 2 - se realizează acțiuni corective asupra situației actuale descrise ( se 

realizează investiții, se accesează fonduri de finanțare internaționale și naționale, se 

dezvoltă în sistem integrat noi proiecte etc.): 

 

Consecințe potențiale: 

Practicarea agriculturii bio cu recolte performante. 

Sistematizarea terenurilor agricole şi a culturilor. 

Ameliorarea stării mediului înconjurător prin aplicarea măsurilor de creştere a bonităţii 

terenurilor agricole. 

Menţinerea și îmbunătățirea stării de sănătate a populaţiei. 

Crearea unor noi locuri de muncă. 

Menţinerea populaţiei active în mediile de provenienţă. 

Creşterea exporturilor de produse agricole. 

Creşterea bugetului local. 

Creşterea capacităţii de dezvoltare a teritoriului şi crearea unui cadru favorabil investiţiilor 

străine. 

Atragerea investiţiilor străine. 

Diminuarea pierderilor survenite din inundații. 

Riscuri asociate: 

Îmbătrânirea populației în mediul rural cu risc de depopulare a unor sate/comune 

Creștere a fenomenului migrațional către oraș/alte regiuni ale țării 

Trecerea către noile normative europene va afecta direct practicanții agriculturii de 

subzistență 

Scenarii de dezvoltare ineficiente în raport cu agricultura de subzistență 

Forța de muncă din rural slab calificată 
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Creșterea numărului de persoane asistate din mediul rural 

Suprafețe importante de teren agricol sunt deținute de firme străine care exportă aproape 

întreaga producție 

Utilizarea unei bănci genetice de calitate slabă pentru cereale și legume 

Degradarea parcului de tractoare și utilaje agricole 

 

Indicatori de realizare: 

Indicatori de realizare pe termen scurt 

Număr de studii, sinteze și documente specifice elaborate pe problematica legată agricultura 

din județului Galați (studii pedologice, testarea materialului săditor pe diferite tipuri de soluri 

etc.). 

Număr de cereri de finanțare elaborate în vederea accesării de fonduri pentru reînnoirea 

parcului de tractoare şi utilaje agricole al județului Galați. 

Procent de proiecte aprobate (raportat la cereri de finanțare depuse). 

Număr evenimentelor punctuale în vederea informării populaţiei despre măsurile ce se doresc 

aplicate pentru îmbunătăţirea activităţii din sectorul agricol. 

Număr de campanii de informare a cetățenilor privind necesitatea practicării agriculturii bio 

cu recolte performante. 

Numărul de persoane instruite/formate profesional în domeniul agriculturii. 

Producţia agricolă(mii tone/hectar). 

Procent venituri rezultate din agricultură. 

Procent suprafaţă totală cultivată. 

 

Indicatori de realizare pe termen mediu/lung 

Procent de reducere a fenomenului de eroziune a solului (raportat la situația actuală). 

Procentul suprafeţelor agricole irigate ( raportat la datele istorice consemnate). 

Procent suprafeţelor de teren cultivate. 

Performanţa agriculturii – tone/hectar ( pe categorii de specii). 

Procent diminuare grad poluare sol și pânză freatică (raportat la situația actuală). 

 

Rolul dezbaterilor în cadrul panelului de lucru 

Prezentarea sintetică a analizei diagnostic pentru componenta cadrul agriculturii 

Identificarea unor noi probleme majore ce nu au fost identificate/tratate detaliat în analiza 

diagnostic pe baza metodologiei de tip focus grup ( aproximativ 30 persoane/ panel de lucru 

focus grup). 

Identificarea de noi propuneri pentru soluționarea problemelor identificate (metoda focus 

grup). 

Identificarea a noi riscuri ce vor fi incluse în panelul inițial al riscurilor (metoda focus grup). 

Completarea analizei diagnostic și a scenariilor proiective de dezvoltare în orizontul 2015 -

2020 cu sugestiile venite din partea grupului de lucru. 
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Acceptarea de către grupul de lucru a formei  propuse pentru analiza diagnostic și a 

scenariilor proiective de dezvoltare pentru orizontul 2015-2020. 

 

IV. Cadrul dezvoltării IMM-urilor 

 

Puncte Tari Puncte Slabe 

 
existența unor companii de referință mari și 
mijlocii, în regiunea Sud –Est, cu 
recunoaștere la nivel national ( în cadrul 
evenimentului “Topul Național al Firmelor 
Private din România” realizat de Consiliul 
Național al Întreprinderilor Private Mici și 
Mijlocii din Romania, există companii din 
județul Galați care au reușit să se plaseze 
printre primele 100 - la categoria întreprinderi 
mari, au fost ocupate locurile 48, 54 și 74; la 
categoria întreprinderi mijlocii, au fost 
ocupate locurile 12, 18 și 89) 
 
 
principalele domenii în care activează firmele 
mijlocii (în top 100 firme mari la nivel 
național) din județul Galați, sunt: domeniul 
construcțiilor (infrastructură de transport) și 
industria metalurgică 
 
în cadrul programului pentru dezvoltarea 
abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi 
facilitarea accesului acestora la finanţare 
START, derulat în anul 2014 de Guvernul 
României prin Departamentul pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijloci, Mediul de Afaceri 
şi Turism, pe baza planurilor de afaceri, 14% 
dintre aplicanţii admişi au provenit din judeţul 
Galaţi”; 
 
 
locuitorii din județul Galați care nu au mai 
deținut o firmă (indiferent de vârstă), conform 
cadrului legal în vigoare, pot înființa gratuit o 
microîntreprindere. 
 
existența cursurilor gratuite de antreprenoriat 
pentru tinerii din județul Galați (ex. Asociația 
Centrul de Dezvoltare SMART).  
 

 
puține microîntreprinderi cu rezultate 
deosebite recunoscute la nivel national ( în 
cadrul evenimentului “Topul Național al 
Firmelor Private din România”, la categoria 
microîntreprinderi, județul Galați s-a clasificat 
în top 100 cu o singură firmă). 
 
 
 
scăderea cifrei de afaceri globale a IMM-
urilor ( conform Institutului Național de 
Statistică,  în primele 2 luni ale anului 2014 
cifra de afaceri din județ a scăzut cu 10.1%, 
în timp ce la nivel național s-a înregistrat o 
creștere de 11,5%. 
 
 

existenţa IMM-urilor orientate preponderent 

către comerţ şi servicii, în detrimentul 

producţiei; 

 

 

nivel redus de competitivitate; 

 

 
standarde de calitate de nivel redus; 

Oportunități Amenințări 

 
forță de muncă ieftină datorată ratei mari a 
șomajului înregistrată la nivelul județului. 

 

 
implicare redusă a locuitorilor din județul 
Galați în cadrul programelor de formare sau 
finanțare a afacerilor. 
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dezvoltarea unor IMM-uri care să fie profilate 
spre furnizarea de materii prime, servicii 
pentru industriile puternic dezvoltate 
(siderurgice, navale); 
 
stimularea şi sprijinirea demarării şi 
dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) 
prin facilitarea accesului tinerilor la sursele 
de  finanţare  
 
dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul 
femeilor, în vederea stimulării sectorului IMM; 
 
susţinerea înfiinţării şi dezvoltării  de 
incubatoare tehnologice şi de afaceri; 
 
existenţa unui program naţional de susţinere 
a dezvoltării  meşteşugurilor şi artizanatului; 
 
cursuri de instruire pentru personalul implicat 
în activităţi legate de 
calitate/mediu/sănătatea şi securitatea 
ocupaţională/siguranţa alimentelor 
posibilitatea organizării unor târguri regionale 
de profil (apicol, produse meşteşugăreşti, 
panificaţie etc.) 

 
descurajarea aplicării la programe de 
finanțare a IMM-urilor din cauza ratei ridicate 
a proiectelor respinse 
 
 tendința de stagnare a numărului de firme 
din județul Galați, înregistrate la Registrul 
Comerțului. 
 
 
creșterea salariului minim pe economie va 
descuraja angajarea de personal suplimentar 
în zona IMM-urilor, în special în  societățile 
cu răspundere limitată debutante (SRL-D-uri)  
 

fiscalitate ridicată; 

 

creşterea preţului la combustibili şi utilităţi; 

 

migrarea forţei de muncă calificată; 

 

 

 

 

Identificarea problemelor majore pentru acest cadru: 

 

Rata ridicată a IMM-urilor care au falimentat și solicit radierea 

Căderea industriei metalurgice a indus puternice modificări în piața IMM-urilor 

Construcția dezvoltării de ordin strategic a economiei regiunii s-a polarizat în jurul dezvoltării 

unui singur tip de industrie 

Nivelul specializărilor din județul Galați (în special mediul rural) este unul limitat. 

Mulți dintre cei care doresc să pornească o afacere nu dispun de abilitățile antreprenoriale 

necesare. 

Există o nevoie foarte mare de dezvoltare a mediului privat, fapt relatat de rata mare a 

șomerilor. 

Rata mare de migrare a populației tinere este un dezavantaj pentru dezvoltarea mediului de 

afaceri, din cauza micșorării resurselor umane disponibile. 

Spiritul antreprenorial nedezvoltat în mediul rural 

Rezultatele indicatorilor financiari specifici IMM-urilor sunt situate sub rata de creștere medie 

la nivel național. 

Identificare problemelor specifice pentru acest cadru: 

Sprijin slab acordat pentru accesarea finanțărilor pentru dezvoltarea IMM-urilor. 

Cunoștințe limitate în privința gestionării afacerilor (în special în mediul rural). 
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Promovare slabă a programelor de dezvoltare a aptitudinilor antreprenoriale. 

Nu este valorificat potențialul de dezvoltare al sectorului privat (micii întreprinzători). 

 

Perspective de soluționare a problemelor identificate și de dezvoltare sustenabilă și inteligentă 

pentru orizontul 2015 -2020: 

Programe de promovare și oferirea accesului la surse de finanțare a IMM-urilor. 

Dezvoltarea treptată a unei culturi antreprenoriale în mediul rural prin programe de stimulare 

a locuitorilor. 

Accesarea de fonduri pentru formare profesională, calificare și reconversie profesională prin 

programul Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 -2020 

Stimularea inițierii de noi afaceri de către tinerii întreprinzători prin programul Programul 

Operațional Capital Uman ( POCU ) 2014 -2020, precum și prin granturi finanțabile prin 

Schema de minimis, sau alte sisteme de finanțare echivalente. 

Creșterea și diversificarea capacității de producție a întreprinderilor, înființarea de clustere, 

incubatoare de afaceri etc. prin proiecte finanțabile prin Programul Operațional 

Competitivitate (POC) 2014 -2020 

Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului agricol, pescuitului 

și acvaculturii prin proiecte finanțabile prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 -

2020   

Alocarea strategică a finanțărilor globale către sectoarele cu potențial mare de dezvoltare. 

Găsirea soluțiilor, din perspectivă financiară, prin care să se micșoreze rata de migrare a 

populației tinere (inclusiv prin inițierea de proiecte în cadrul Programul Operațional Capital 

Uman (POCU) 2014 -2020. 

 

Scenarii de dezvoltare pentru perioada 2015 -2020 

 

Scenariul 1 – nu se realizează acțiuni corective asupra situației actuale descrise ( fără 

investiții, accesare de fonduri, dezvoltare de proiecte etc.): 

Consecințe potențiale: 

Rata șomajului din județul Galați nu se va micșora. 

Va exista o slabă implicare a IMM-urilor în sectoarele cu potențial mare de dezvoltare 

Autoritățile publice nu vor înregistra venituri mai mari la bugetele locale provenite din 

sectorul privat. 

Calitatea vieții în mediul rural și urban nu se va dezvolta. 

Migrarea populației tinere va continua să se desfășoare la aceleași nivele. 

Nu va exista un mediu competitiv între IMM-urile din județul Galați, cu atât mai puțin în 

regiune. 

 

Scenariul 2 - se realizează acțiuni corective asupra situației actuale descrise ( se realizează 

investiții, se accesează fonduri de finanțare internaționale și naționale, se dezvoltă în sistem 

integrat noi proiecte etc.): 
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Consecințe potențiale: 

Se estimează o micșorare treptată a ratei șomajului. 

IMM-urile vor participa activ și efficient la dezvoltarea sectoarelor economice. 

Veniturile la bugetele locale vor crește. 

Calitatea vieții va crește atât în mediul urban cât și în mediul rural datorită sectorului 

antreprenorial. 

O parte importantă din populația tânără se va orienta către implicarea directă în activități 

economice în județul Galați. 

Existența unui mediu competitiv între IMM-uri va contribui la dezvoltarea economică a 

județului Galați. 

 

Riscuri associate: 

Scăderea numărului de firme din județul Galați 

Creșterea numărului de falimente și radieri de la Registrul Comerțului 

Dezvoltare asimetrică a IMM-urilor în raport cu oferta pieței 

Capacitate scăzută de răspuns a IMM-urilor la oferta pieței 

Polarizarea excesivă a IMM-uri către anumite domenii prioritare  

Forță de muncă slab calificată în raport cu exigențele pieței muncii 

Creșterea fenomenului migrator la forței de muncă calificate 

Scăderea investițiilor pentru IMM-uri 

Scăderea numărului de proiecte accesate și implementate de IMM-uri 

 

Indicatori de realizare: 

1. Indicatori de realizare pe termen scurt 

Numărul firmelor înregistrate. 

Numărul persoanelor formate în cadrul programelor de dezvoltare a aptitudinilor 

antreprenoriale. 

Numărul persoanelor care aplică în cadrul programelor de finanțare oferite de ministere. 

Procent creștere a numărului de tineri care vor aspira la o afacere. 

Procent creștere a activităților antreprenoriale în mediul rural. 

 

 

2. Indicatori de realizare pe termen mediu/lung 

Procent scădere a ratei de intrare în insolvența/încetarea activității/radierea firmelor. 

Procent scădere a ratei șomajului. 

Procent creștere a ratei globale a cifrelor de afaceri pentru IMM-urile din jud. Galați. 

Procent creștere a impozitelor și taxelor colectate de ANAF. 

Procent creștere a volumului de fondurilor europene accesate în domeniul IMM-urilor. 

Procent scădere a ratei de migrație a populației tinere 
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V. Cadrul infrastructura de susținere a activităților economico – sociale în județul 

Galați 
 

ANALIZA SWOT a cadrului infrastructurii de susținere a activităților economico – sociale a  

județului Galați (sinteză) 

Puncte Tari Puncte Slabe 

 

există organizații care monitorizează continuu 

activitățile mediului de afaceri și realizează 

clasamente de profil (precum Patronatul 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Județul 

Galați) 

 

activitatea  economică prestată de IMM-uri 

este calitativ ridicată datorită și 

parteneriatelor realizate cu firmele de 

consultanţă (atât firme private cât si publice – 

CCIA şi PIMM) 

 

existența unor centre de cercetare – 

dezvoltare eficiente ( în cadrul Universităţii 

“Dunărea de Jos” şi în alte patru 

instituţii/companii), judeţul Galaţi reuşind 

performanţa de a se clasifica pe locul 1 la 

nivelul regiunii pe latura de cercetare – 

dezvoltare. 

 

un număr de 14 centre acreditate la nivel 

național de către Consiliul Naţional al 

Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul 

Superior. 

 
implementarea unor programe care vizează 
informatizarea circuitului documentelor în 
cadrul autorităţilor publice; 
 
 
existenţa firmelor de consultanţă specializate 
 
existenţa a trei Grupuri de Acţiune Locală; 
 
asigurarea accesului cetăţenilor şi 
organizaţiilor la servicii publice electronice; 

 

 

 
slaba modernizare şi dotare a administraţiilor 
publice locale, în special la nivelul comunelor 
 
 existenţa unei capacităţi administrative 
reduse; 
 

 

raportul dintre IMM-urile nou create și cele 

radiate este aproape egal (din datele INS din  

anului 2014). 

 

 

slaba implicare a cetăţenilor în procesul de 

luare a deciziei la nivelul administraţiilor 

publice; 

 

reticenţa autorităţilor publice de a face 

publice seturi de date deschise asupra 

cărora nu există o obligaţie legală expresă de 

publicare; 

 

inexistenţa unor standarde de calitate pentru 

urmărirea serviciilor publice acordate 

cetăţenilor; 

 

inexistenţa unor sisteme de monitorizare a 
modului de furnizare a serviciilor publice 
către cetăţeni; 

Oportunități Amenințări 

dezvoltarea unui program de constituire a 
incubatoarelor pentru IMM-uri ( cu scopul de 
a verifica fezabilitatea afacerilor pe care 

 
diminuarea resurselor de muncă existente în 
actualul context economic 
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cetățenii doresc să le demareze și de a oferi 
sprijin pentru lansarea acestora)  
 
dezvoltarea legăturilor de relaţionare între 
piaţa muncii şi învăţământ prin intermediul 
celor două universităţi ale judeţului. 
 
poziţionarea municipiului Galaţi situat pe 
cursul Dunării poate duce la o dezvoltare 
economică prin diversificarea 
ofertelor/serviciilor şi promovarea acestora. 
 
deschiderea către pieţe la nivel internaţional 
datorită porturilor Brăila, Galaţi, Tulcea şi 

Sulina (porturi fluvio-maritime), care fac parte 
din reţeaua TEN . 
 
realizarea de investiţii în cele mai dezvoltate 
ramuri ale economiei judeţului (industria 
metalurgică, industria construcţiilor navale, 
industria construcţiilor metalice şi a 
produselor din metal, industria constructoare 
de maşini şi echipamente, industria textilă şi 
a produselor textile). 
 
datorită sectorului agricol dezvoltat la nivelul 
judeţului, există noi oportunităţi de integrare 
pe verticală (de exemplu: dezvoltarea 
industriei de conservare a fructelor şi 
legumelor). 

 

existenţa unor proceduri pentru 

implementarea managementului performant 

în administraţia publică; 

 

iniţierea unor reforme administrative 

naţionale care vizează creşterea eficacităţii 

de implementare a investiţiilor publice şi a 

absorbţiei fondurilor europene de coeziune; 

 

creşterea gradului de utilizare a internetului; 
 

 

 
lipsa programelor de formare specifică pentru 
domeniile nedezvoltate din cadrul Judeţului 
Galaţi 
 
scăderea drastică a numărului de 
comercianţi în Municipiul Tecuci, dar şi în 
oraşele Bereşti şi Târgul-Bujor 

 

capacitate instituţională redusă a autorităţilor 

publice locale de a elabora şi implementa 

politici publice destinate sectorului IMM; 

 

lipsa posibilităţii de evaluare a performanţei 

politicilor şi implicit a instituţiilor publice; 

 

informaţii suficiente privind îndeplinirea de 

către autorităţile administraţiei publice locale 

a obligaţiilor ce le revin şi calitatea serviciilor 

furnizate; 

 

autonomia financiară redusă a unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

 

au fost descentralizate servicii publice fără 
alocarea de resurse financiare suficiente; 

 

 

Identificarea problemelor majore pentru acest cadru: 

 

Infrastructura specifică administrațiilor publice trebuie modernizată pentru a oferi un sprijin 

cât mai bun mediului economic și social. 

Conform statisticilor de înregistrare a IMM-urile, acestea nu au la bază un plan fezabil (atunci 

când se realizează constituirea acestora datorită procentului mare de radieri. 
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Planul de management al IMM-urilor nu există sau este ineficient, fapt datorat numărului de 

IMM-uri radiate datorită acumulărilor de datorii la stat. 

Tendința cetățenilor de a își constitui o persoană juridic specifică condițiilor de primire a 

subvențiilor de la stat și schimbarea acesteia în funcție de noile oportunități. 

Scăderea numărului de comercianți în zonele județului care au potențial de a fi subpoli de 

dezvoltare. 

Lipsa programelor de formare și a oportunităților de practică în diferite domenii, duc la oferte 

scăzute de specialiști pe piața muncii.  

 

Identificare problemelor specifice pentru acest cadru: 

Atragerea finanțării din fonduri structurale pentru formarea resurselor umane. 

Lipsa programelor de învățare continuă pentru a crește calitatea resurselor umane. 

Nu este exploatat suficient potențialul turismului din județ, prin care se pot crea noi locuri de 

muncă. 

Dezvoltarea insuficientă a activităților de antreprenoriat, care ar putea genera noi locuri de 

muncă. 

Tinerii se mută în zonele în care sunt condiții mai bune de educație. Acest fenomen reduce 

drastic forța de muncă tânără. 

 

Perspective de soluționare a problemelor identificate și de dezvoltare sustenabilă și inteligentă 

pentru orizontul 2015 -2020: 

Constituirea parteneriatelor între autoritățile locale și firmele specializate pentru atragerea 

finanțării din fonduri structurale cu scopul formării resurselor umane. 

Organizarea de activități de timp training/coaching specifice domeniului în care activează 

angajații pentru a genera valoare asupra aptitudinilor profesionale. 

Organizarea programelor de recalificare, calificări superioare și adoptarea conceptului de 

învățare pe tot parcursul vieții, pentru a crește constant calitatea forței de muncă.  

Constituirea unor structuri educaționale superioare și crearea condițiilor de învățământ care să 

concureze cu celelalte județe pentru a menține grupa de vârstă tânără din județ. 

Alternative noi de dezvoltare în mediul rural pentru a crește numărul persoanelor care să 

desfășoare activități de antreprenoriat. 

Analizarea datelor studiilor întreprinse și identificarea direcțiilor de acțiune pentru asigurarea 

problemelor identificate: modernizarea administrațiilor publice, formarea profesională, 

acordarea subvențiilor, implementarea unui plan de management eficient și a unui plan de 

afaceri fezabil. 

Construirea unui sistem de programe tematice de dezvoltare ( pe bază de proiecte integrate 

coordonate la nivel județean) a sectoarelor unde  se înregistrează problemele semnalate. 

Inițierea de proiecte vizând consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării prin 

Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014 -2020 ( Obiectivul Tematic 1, Axa 1), 

precum și prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 -2020 (Axa 1) 
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Scenarii de dezvoltare pentru perioada 2015 -2020 

 

Scenariul 1 – nu se realizează acțiuni corective asupra situației actuale descrise ( fără 

investiții, accesare de fonduri, dezvoltare de proiecte etc.): 

 

Consecințe potențiale: 

Administrația publică va folosi aceleași procese de gestionare care vor produce în principiu 

aceleași rezultate. 

Sectorul privat nu va beneficia de sprijin eficient din partea administrației publice. 

Scăderea încasărilor la bugetele locale. 

Migrarea populaţiei către zone mult mai dezvoltate. 

Se menține tendința de stagnare economică a agenților economici înregistrați. 

O parte din subvenții vor fi acordate fără a înregistra rezultatele scontate. 

Scăderea capacităţii de dezvoltare a teritoriului. 

Încetinirea dezvoltării mediului comercial în zone urbane sau rurale cu potențial ridicat. 

Nu vor exista suficienți specialiști care să contribuie activ la dezvoltarea sectoarelor 

economice. 

Scenariul 2 - se realizează acțiuni corective asupra situației actuale descrise ( se 

realizează investiții, se accesează fonduri de finanțare internaționale și naționale, se 

dezvoltă în sistem integrat noi proiecte etc.): 

Consecințe potențiale: 

Eficientizarea procesului de gestionare al administrațiilor publice. 

Sectorul privat se va dezvolta datorită sprijinului oferit din partea autorităților. 

Creșterea încasărilor la bugetele local. 

Menţinerea populaţiei active în mediile de provenienţă. 

Se va rezolva problema radierilor masive ale agenților economici și se va putea intra pe o 

tendință de creștere a întreprinderilor înregistrate. 

Subvențiile vor fi alocate eficient pentru a susține dezvoltarea agenților economici. 

Creşterea capacităţii de dezvoltare a teritoriului şi crearea unui cadru favorabil investiţiilor 

străine. 

Va crește activitatea comercială în zone considerate a fi subpoli de dezvoltare. 

 

Riscuri asociate: 

Scăderea investițiilor în regiune 

Agende diferite ale Administrațiilor Publice și Agenților Economici 

Scăderea susținerii afacerilor în contextul crizei economice 

Neînceperea unor proiecte într-un sistem PPP datorită cadrului legislativ schimbător și a unor 

metodologii de implementare incerte 

Diminuarea aportului activităților de cercetare în cadrul procesului: Cercetare – Producție –

Valorificare 
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Indicatori de realizare: 

Indicatori de realizare pe termen scurt 

Număr de studii, sinteze și documente specifice elaborate pe problematica legată de 

dezvoltarea economico – socială a Județului Galați. 

Număr de cereri de finanțare elaborate în vederea accesării de fonduri pentru dezvoltarea sau 

inițierea afacerilor la nivelul județului Galați. 

Procent de proiecte aprobate (raportat la cereri de finanțare depuse). 

Număr evenimentelor punctuale în vederea informării populaţiei despre măsurile ce se doresc 

aplicate pentru îmbunătăţirea activităţii comerciale. 

Numărul de persoane instruite/formate profesional în domenii specifice dezvoltării industriei 

județului Galați. 

Procent creștere încasări venituri la bugetele locale. 

 

 Indicatori de realizare pe termen mediu/lung 

Creșterea procentului activităților comerciale. 

Procent scădere rata șomajului. 

Procent creștere încasări bugetul local 

Procent creștere Calității vieții. 

Procent creștere cererea/oferta pe piața muncii. 

Procent creștere Calitatea forței de muncă. 

 

 

Rolul dezbaterilor în cadrul panelului de lucru 

Prezentarea sintetică a analizei diagnostic pentru componenta cadru 

Identificarea unor noi probleme majore ce nu au fost identificate/tratate detaliat în analiza 

diagnostic pe baza metodologiei de tip focus grup ( aproximativ 30 persoane/ panel de lucru 

focus grup). 

Identificarea de noi propuneri pentru soluționarea problemelor identificate (metoda focus 

grup). 

Completarea analizei diagnostic și a scenariilor proiective de dezvoltare în orizontul 2015 -

2020 cu sugestiile venite din partea grupului de lucru. 

Acceptarea de către grupul de lucru a formei  propuse pentru analiza diagnostic și a 

scenariilor proiective de dezvoltare pentru orizontul 2015-2020. 
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VI. Cadrul demografic, de mobilitate și de ocupare a populației în județul Galați 
 

ANALIZA SWOT a cadrului demografic, de mobilitate şi de ocupare a populaţiei  județului 

Galați (sinteză) 

Puncte Tari Puncte slabe 

 a crescut durata medie de viaţă a 

populației ( raportat la situația din anii 

precedenți) 
 

municipiul Galați este situat printre polii 

de creștere la nivel național. 
 

extinderea în suprafață la nivel teritorial 

reprezintă rezultatul schimbărilor în 

modul de viață 
 

rata populaţiei active la nivelul judeţului 

este constantă, populaţia activă civilă, la 

01.01.2014, număra 205100 persoane; 

 

numărul şomerilor din judeţul Galaţi este 

în scădere faţă de anul 2010 (23690 şomeri, 

la 31 decembrie 2010), astfel încât la 

sfârşitul lunii decembrie 2014, Agenţia 

Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă Galaţi avea în evidenţă un număr 

total de 19253 şomeri, din care 3829  

şomeri indemnizaţi şi 15424  şomeri 

neindemnizaţi; 

 

în anul 2014 s-au organizat cursuri de 

formare profesională de unele  instituţii 

publice şi persoane juridice implicate în 

derularea  programe de orientare şi 

formare profesională, cu finanţare de la 

bugetul de stat şi bugetul fondurilor 

europene;  
 

creşterea proporţiei persoanelor ocupate 

sporul natural înregistrează valori negative 

 

migrarea populaţiei active către centrele 

urbane. 

 

județul Galați face parte din clasamentul cu 

cel mai mare număr de șomeri neîndemnizați. 

 

la nivel de regiune, județul Galați are cei mai 

mulți șomeri peste 45 de ani sau întreținători 

unici ai familiei monoparentale (438 

reprezentând 33,1% din regiune) . 

 

participare redusă pe piaţa muncii a tinerilor, 

a femeilor, a lucrătorilor vârstnici 

concomitent cu creşterea duratei de viaţă; 

 

integrarea dificilă pe piaţa muncii a 

persoanelor din anumite grupuri vulnerabile, 

în particular a romilor; 

 

grupele de vârstă în care se regăsesc cei mai 

mulţi şomeri la sfârşitul anului 2014 sunt 

grupele 40-49 ani, cu 5748 şomeri (29,86%) 

şi 30-39 ani ani, cu 4095 şomeri (21,27%); 

 

şomaj mai ridicat în rândul bărbaţilor, 

respectiv un procent de 60,67% (11680 

bărbaţi), în luna decembrie 2014; 

 

cele mai afectate domenii de şomaj în anul 

2014 au fost comert, constructii, industria 

alimentară;  
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care au absolvit instituţii de învăţământ 

superior; 
 

piaţa muncii are oferte limitate în special 

pentru segmentul de populaţie cu studii 

superioare; 

 

fiscalitatea crescută conduce la dezinteres 

pentru iniţierea unei afaceri; 

 

nivel relativ ridicat de abandon 

şcolar/părăsire timpurie a şcolii; 

 

tranziţie greoaie a tinerilor de la şcoală la 

viaţa activă; 

 

rată mare de participare a populaţiei în 

agricultură, mai ales în agricultura de 

subzistenţă; 

Oportunități Amenințări 

 

existenţa ONG-ilor care militează pentru 

sprijinirea persoanelor defavorizate; 
 

cadrul legislativ care reglementează 

politicile de asistenţă social; 
 

existenţa programelor de protecţie socială 

şi incluziune socială la nivel naţional. 
 

accesarea de fonduri cu finanţare internă 

și internaţională pentru combaterea 

sărăciei și a excluziunii sociale 
 

construcția aeroportului pentru creșterea 

nivelelor de trafic. 
 

acordarea de facilităţi fiscale 

întreprinzătorilor care demarează afaceri 

în mediul rural în sectoarele secundar şi 

terţiar şi celor care creează locuri de 

muncă adresate grupurilor dezavantajate; 

 

acordarea de stimulente de la bugetul de 

stat firmelor care încadrează absolvenţi 

din instituţiile de învăţământ, şomeri peste 

45 de ani şi întreţinători singuri de familie, 

şomeri care mai ai cinci ani până la 

pensionare;   

 

prelungirea duratei de viaţă activă, prin 

modificarea Codului Muncii; 

 

creşterea numărului de persoane care au 

nevoie de protecţie socială; 

 

accentuarea fenomenului de abandon şcolar; 

 

creşterea numărului de persoane necalificate 

pe piaţă forţei de muncă din județ și regiune 

 

practicarea activităţilor de subzistenţă 

(agricultura, prestaţii sociale). 

 

creșterea fenomenului de evaziune fiscală. 

 

nivel redus de salarizare ceea ce duce la 

creşterea ratei de sărăcie în muncă; 

 

populaţia din mediul rural are acces limitat la 

programe de formare profesională şi puţine 

oferte de locuri de muncă;  

 

accentuarea disparităţilor între centrele 

urbane mari şi oraşele mici; 

 

migraţia forţei de muncă calificate spre alte 

regiuni sau în alte state; 

 

accentuarea în următorii ani a scăderii 

demografice şi accelerarea ritmului de 

îmbătrânire a populaţiei. 
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iniţierea unor reforme coordonate la nivel 

naţional pentru politicile economice, 

educaţionale, de ocupare şi asistenţă 

socială; 

 

întărirea dialogului social la nivel judeţean 

prin activitatea constantă a Comisiei 

Judeţene de Dialog Social; 

 

creşterea nivelului de pregătire al forţei de 

muncă prin centrele universitare din 

Galaţi şi nu numai;  

 

reînfiinţarea şcolilor profesionale; 

existenţa Centrului EURES de informare, 

consiliere, mediere pentru ocuparea forţei 

de muncă în străinătate; 
 

 

 

 

Identificarea problemelor majore pentru acest cadru: 

 

Dezvoltarea asimetrică a teritoriului. 

Îmbătrânirea populaţiei din zonele rurale. 

Practicarea activităţilor de subzistenţă. 

Creşterea numărului de beneficiari de serviciilor sociale. 

Sporul natural înregistrează valori negative. 

Accentuarea fenomenului de abandon şcolar cu implicaţie directă asupra gradului de pregătire 

profesională a populaţiei. 

Scăderea bugetelor locale din mediul rural. 

Identificare problemelor specifice pentru acest cadru: 

Tendința de relocare a populației.  

Rata de abandon școlar, mai ales în mediul rural. 

Rata șomajului în urma restructurărilor din perioada crizei economice. 

Nu există sprijin pentru dezvoltarea zonelor metropolitane. 

Conform datelor, sprijinul ONG-urilor pentru persoanele defavorizate nu este suficient. 

Perspective de soluționare a problemelor identificate și de dezvoltare sustenabilă și inteligentă 

pentru orizontul 2015 -2020: 

Luarea de măsuri severe care să demotiveze abandonul școlar. 

Atragerea investitorilor pentru dezvoltarea zonelor metropolitane. 

Constituirea unui număr suficient de ONG-uri și formarea personalului pentru a acoperi o 

parte cât mai mare din persoanele defavorizate și a le integra pe piața muncii.  
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Inițierea de proiecte de sprijinire a reducerii abandonului școlar finanțabile prin Programul 

Operațional Capital Uman (POCU) 2014 -2020 (AXA 6) 

Inițierea de proiecte având drept scop formarea profesională, calificare/recalificarea 

persoanelor aflate în șomaj sau cu risc ridicat de șomaj prin Programul Operațional Capital 

Uman (POCU) 2014 -2020 (AXA 3) 

Inițierea de proiecte având drept scop incluziunea socială și combaterea sărăciei, pentru 

persoanele cu risc ridicat de a se situa în condiții de sărăcie prin Programul Operațional 

Capital Uman (POCU) 2014 -2020 (AXA 4) 

 

Scenarii de dezvoltare pentru perioada 2015 -2020 

 

Scenariul 1 – nu se realizează acțiuni corective asupra situației actuale descrise ( fără 

investiții, accesare de fonduri, dezvoltare de proiecte etc.): 

 

Consecințe potențiale: 

Continuarea procesului de dezvoltare asimetrică a localităților 

Îmbătrânirea populaţiei din zonele rurale 

Scăderea nivelului de trai al populaţiei şi al bugetelor locale din mediile rurale 

Creşterea numărului de beneficiari de serviciilor sociale 

Scăderea nivelului investiţiilor străine 

Îngreunarea procesului de accesare a fondurilor cu finanţare internaţională la nivel judeţean şi 

regional 

 

Scenariul 2 - se realizează acțiuni corective asupra situației actuale descrise ( se realizează 

investiții, se accesează fonduri de finanțare internaționale și naționale, se dezvoltă în sistem 

integrat noi proiecte etc.): 

 

Consecințe potențiale: 

Dezvoltarea echilibrată a teritoriului şi reducerea discrepanţelor de dezvoltare 

Menţinerea populaţiei active în mediile rurale 

Creşterea nivelului de trai al populaţiei şi al bugetelor locale 

Scăderea numărului persoanelor defavorizate 

Atragerea investiţiilor străine şi sprijinirea investitorilor 

Fluidizarea procesului de accesarea a fondurilor cu finanţare internaţională 

Riscuri asociate: 

Depopularea unor regiuni din județul Galați 

Supraaglomerarea zonelor urbane (în special a municipiilor) din județul Galați 

Creșterea în ansamblu a fenomenului migrator 

Creșterea șomajului în anumite sectoare de activitate 

Creșterea numărului de persoane asistate social 

Amplificarea fenomenului de abandon școlar 

Scăderea numărului de persoane înalt calificate și calificate pe domenii specifice, ca urmare a 

fenomenului migrator 
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Indicatori de realizare: 

Indicatori de realizare pe termen scurt 

Număr de studii, sinteze și documente specifice elaborate pe problematica migrației forței de 

muncă 

Număr de proiecte accesate și implementate 

Număr de afaceri inițiate prin proiectele accesate 

Număr de locuri de muncă create prin proiecte 

Indicatori de realizare pe termen mediu/lung 

Număr locurilor de muncă din mediu rural 

Numărul asistaţilor sociali şi bugetul alocat pentru politicile sociale 

Procent descreștere rata şomajului 

Procent descreștere grad migraţie generală a populaţiei 

Procent creștere încasări bugete locale 

Rolul dezbaterilor în cadrul panelului de lucru 

Prezentarea sintetică a analizei diagnostic pentru componenta cadru 

Identificarea unor noi probleme majore ce nu au fost identificate/tratate detaliat în analiza 

diagnostic pe baza metodologiei de tip focus grup ( aproximativ 30 persoane/ panel de lucru 

focus grup) 

Identificarea de noi propuneri pentru soluționarea problemelor identificate (metoda focus 

grup) 

Identificarea a noi riscuri ce vor fi incluse în panelul inițial al riscurilor (metoda focus grup) 

Completarea analizei diagnostic și a scenariilor proiective de dezvoltare în orizontul 2015 -

2020 cu sugestiile venite din partea grupului de lucru 

Acceptarea de către grupul de lucru a formei  propuse pentru analiza diagnostic și a 

scenariilor proiective de dezvoltare pentru orizontul 2015-2020 

 

VII. Cadrul general de urbanism al județului Galați 
 

ANALIZA SWOT a cadrului urbanistic al  județului Galați (sinteză) 

Puncte Tari Puncte slabe 

componenţa reţelei de localităţi - 2 

municipii (Galaţi şi Tecuci), 2 oraşe Bereşti 

şi Târgu Bujor, 61 de comune şi 180 de 

sate. 
 

34 de UAT-uri componente ale judeţului 

Galaţi se află la limita 

administrativă/frontalieră. 
 

pe teritoriul judeţului Galaţi sunt 

identificate numeroase obiective culturale 

(monumente, mânăstiri, biserici). 

există discrepanţă în privința ansamblului de 

sisteme de utilități publice. 

 

concentrarea populaţiei în marile centre 

urbane. 

 

nivelul de trai scăzut în mediul rural în 

comparaţie cu cel urban. 

 

nu există un circuit turistic prin care să fie 

promovat patrimoniul material şi imaterial al 

judeţului Galaţi. 
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fondul de locuinţe înregistrează o uşoară 

creştere. 
 

planul Urbanistic General este conceput și 

are la bază caracteristici conform 

standardelor  privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul. 
 

județul Galați s-a situat printre polii de 

dezvoltare urbană care au beneficiat de 

investiții din programele de finanțare 

națională și programul operațional 

regional (2007-2013). 
 

dimensiunea demografică înregistrează o 

structură echilibrată a comunelor. 
 

existența zonelor pentru o inundare 

controlată în cazurile în care viiturile 

depășesc specificațiile care oferă siguranță 

și fac față măsurilor de apărare (ex: diguri, 

baraje etc.). 

 

 

slaba performanță de a proteja localitățile 

împotriva dezastrelor naturale. 

 

planul Urbanistic General nu este susținut în 

totalitate de către cetățeni datorită schimbării 

masive pe care dorește sa o aplice într-un 

interval foarte scurt. 

 

managementul instituțional al Consiliului 

Județului Galați trebuie perfecționat 

 

Oportunități Amenințări 

 

integrarea politicilor de dezvoltare 

regională în strategia de dezvoltare 

naţională 
 

poziţia strategică a judeţului favorizează 

accesarea fondurilor cu finanţare 

internaţională 
 

micșorarea termenului de primire a 

certificatului de urbanism. Această acțiune 

va oferi autorităților un control mai mare 

asupra intențiilor agenților economici dar 

și a cetățenilor de a efectua o construcție. 

Aceștia pot fi verificați dacă au respectat 

decizia autorităților printr-un control la 

fața locului 

 

 

 

 

 

 

dezvoltarea asimetrică a teritoriului. 

 

accentuarea discrepanţei dintre nivelul de trai 

din mediul urban şi cel rural. 

 

migrarea populaţiei tinere către centrele 

urbane. 

 

supradezvoltarea centrelor urbane. 

 

îmbătrânirea populaţiei din zonele rurale. 

 

scăderea bugetelor locale din mediul rural. 

 

încetinirea dezvoltării mediului rural. 

 

îngreunarea procesului de atragere a 

fondurilor cu finanţare internaţională. 

 

nerespectarea cerințelor cetățenilor pot duce 

la acte nedemocratice, cu rezultate negative 

atât pentru conducere cât și pentru atitudinea 

față de Planul Urbanistic General.  
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cetățenii nu mai țin cont de autorizațiile de 

construcție deoarece termenul de obținere a 

lor este foarte mare (de ordinul lunilor), iar 

mulți preferă să treacă peste cadrul legal 

 

ignorarea prevederilor din legislația în 

vigoare, pate duce la noi inundații, rezultând 

distrugeri materiale, pierderi de resurse și nu 

în ultimul rând, pierderi de vieți omenești. 

 

 

 

Identificarea problemelor majore pentru acest cadru: 

Dezvoltarea asimetrică a teritoriului. 

Îmbătrânirea populaţiei din zonele urbane de mici dimensiuni. 

Accentuarea discrepanţelor de dezvoltare a teritoriului. 

Scăderea bugetelor locale din mediul urban. 

 

Identificare problemelor specifice pentru acest cadru: 

Nu există o politică specifică, care să promoveze relația dintre mediul urban și cel rural 

conform obiectivelor promovate în documentele strategice ale Uniunii Europene. 

Lipsa inelelor de centură în municipii și orașe. 

Locatarii nu au control deplin deopotrivă asupra consumului, cât și asupra cheltuielilor cu 

încălzirea apei sau a locuinței. 

Infrastructura serviciilor publice (în special de sănătate și învățământ) se deteriorează și 

rămâne în urmă din punct de vedere tehnologic. 

Infrastructura și procesul de colectare a gunoiului sunt învechite. 

Trebuie implementat un sistem de control intern-managerial la nivelul Consiliului Județului 

Galați pentru perfecționarea managementului instituțional 

 

Perspective de soluționare a problemelor identificate și de dezvoltare sustenabilă și inteligentă 

pentru orizontul 2015 -2020: 

Realizarea inelelor de centură care să înconjoare municipiile și orașele pentru fluidizarea 

traficului și eficientizarea rețelei de drumuri. 

Promovarea conceptului de relație între mediul urban și cel rural și constituirea unor politici 

de cooperare. 

Program pentru montarea centralelor termice pe gaze de apartament, pentru a oferi locatarilor 

control asupra consumului termic. 

Reabilitarea termică a clădirilor pentru reducerea consumului.  

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii pentru serviciile publice din zonele urbane. 

Achiziționarea de noi echipamente de colectare și de depozitare a gunoiului și dezvoltarea 

proceselor de reciclare. 
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Accesarea fondurilor nerambursabile pentru perfecționarea managementului instituțional la 

nivelul Consiliului Județului Galați prin implementarea sistemului de control intern-

managerial 

Inițierea de proiecte privind eficiență energetică în clădiri publice prin Programul Operațional 

Regional (POR) 2014 -2020 (AXA 3) 

Inițierea de proiecte privind dezvoltarea urbană prin Programul Operațional Regional (POR) 

2014 -2020 (AXA 4) 

Inițierea de proiecte de cadastru prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 -2020 

(AXA 11) 

Inițierea de proiecte de transport eco și prietenos cu mediul prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare (POIM) 2014 -2020 ( AXA 3) 

 

 

Scenarii de dezvoltare pentru perioada 2015 -2020 

 

Scenariul 1 – nu se realizează acțiuni corective asupra situației actuale descrise ( fără 

investiții, accesare de fonduri, dezvoltare de proiecte etc.): 

 

Consecințe potențiale: 

Continuarea procesului de dezvoltare asimetrică a localităților. 

Îmbătrânirea populaţiei din zonele rurale. 

Scăderea nivelului de trai al populaţiei şi al bugetelor locale din mediile rurale. 

Scăderea nivelului investiţiilor străine. 

Îngreunarea procesului de accesare a fondurilor cu finanţare internaţională la nivel judeţean şi 

regional. 

 

 

Scenariul 2 - se realizează acțiuni corective asupra situației actuale descrise ( se realizează 

investiții, se accesează fonduri de finanțare internaționale și naționale, se dezvoltă în sistem 

integrat noi proiecte etc.): 

 

Consecințe potențiale: 

Dezvoltarea echilibrată a teritoriului şi reducerea discrepanţelor de dezvoltare. 

Menţinerea populaţiei active în mediile rurale. 

Creşterea nivelului de trai al populaţiei şi majorarea sumelor atrase de bugetele locale. 

Atragerea investiţiilor străine şi sprijinirea investitorilor. 

Fluidizarea procesului de accesarea a fondurilor cu finanţare internaţională. 

Riscuri asociate: 

Dezvoltare neomogenă la limita respectării planurilor de urbanism 

Amânarea demarării proiectelor pentru inelele de centură 

Nealocarea sau neobținerea unor resurse corespunzătoare pentru cadrul urbanism 

Inadvertențe între prevederile planurilor de urbanism ale unor localități vecine 

. 
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Indicatori de realizare: 

Indicatori de realizare pe termen scurt 

Număr de proiecte inițiate și aprobate în domeniul dezvoltării urbanismului 

Număr de locuri de muncă create ca urmare a implementării proiectelor  

Număr imobile reabilitate termic 

Număr servicii publice modernizate prin proiecte 

 

Indicatori de realizare pe termen mediu/lung 

Număr kilometri construiți pentru inelele de centură 

Grad de fluidizare a circulației pe inelele de centură 

Procent creștere a calității vieții 

Rolul dezbaterilor în cadrul panelului de lucru 

Prezentarea sintetică a analizei diagnostic pentru componenta cadru 

Identificarea unor noi probleme majore ce nu au fost identificate/tratate detaliat în analiza 

diagnostic pe baza metodologiei de tip focus grup ( aproximativ 30 persoane/ panel de lucru 

focus grup). 

Identificarea de noi propuneri pentru soluționarea problemelor identificate (metoda focus 

grup). 

Completarea analizei diagnostic și a scenariilor proiective de dezvoltare în orizontul 2015 -

2020 cu sugestiile venite din partea grupului de lucru. 

Acceptarea de către grupul de lucru a formei  propuse pentru analiza diagnostic și a 

scenariilor proiective de dezvoltare pentru orizontul 2015-2020. 

 

VIII. Cadrul general al amenajării teritoriului în județul Galați 
 

ANALIZA SWOT a cadrului amenajării teritoriului al  județului Galați (sinteză) 

Puncte Tari Puncte slabe 

judeţul este străbătut de 282 km drumuri 

naţionale, 779 km drumuri judeţene, 

1452,3 km cale ferată. 
 

numărul ridicat de rezervații naturale și 

parcuri naționale. Pe teritoriul Judeţului 

Galaţi sunt identificate 16 rezervaţii 

naturale, 1 parc naţional şi 15 situri 

Natura 2000. 
 

localitățile urbane și rurale au o densitate 

ridicată care se situează deasupra mediei 

la nivel național. 
 

profilul funcțional al orașelor se 

diversifică. Un rol principal este ocupat de 

teritoriul judeţului Galaţi este slab echipat 

tehnico-edilitar. 

 

infrastructura sanitară este slab dezvoltata în 

mediul rural. 

 

diminuarea numărului vehiculelor de 

transport în comun. 

 

exploatarea necorespunzătoare a resurselor. 

 

condiţiile geologice şi fizicogeografice 

situează terenurile din jumătatea nord - estică 

a judeţului în categoria celor cu potenţial 

ridicat de producere a alunecărilor de teren. 

În urma acestor fenomene pot exista avarii in 
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sectorul serviciilor, care este în continuă 

dezvoltare. 
 

în raport cu nivelul național, orașele și 

comunele din Județul Galați, înregistrează 

mărimi peste medie. 
 

populația deservită de sistemul public de 

alimentare cu apă este în creștere cu o rată 

medie de 2,15% 

cazul sistemului de canalizare sau de 

alimentare cu apă. 

 

fenomene care duc la modificarea ocupării și 

utilizării terenurilor. Această schimbare se 

datorează procesului de urbanizare, 

restructurării agriculturii, împăduririlor sau 

fenomenelor de forță majoră precum 

inundațiile. 

 

rețeaua de localități are o structură 

dezechilibrată, din care sunt absente unele 

categorii de mărime (limitele teritoriale în 

care trebuie să se încadreze localitățile). 

 

numărul persoanelor cu locuințele conectate 

la sistemele de canalizare și epurare a apelor 

uzate este într-o ușoară creștere din anul 

2011, cu o rată de 0,02% în ultimii 2 ani. 

 

 

lipsa facilităților în anumite zone, precum 

alimentarea cu energie electrică, alimentarea 

cu gaze naturale sau existența unei rețele de 

internet. 

 

serviciile de transport județean nu sunt 

optimizate 

 

 

Oportunități Amenințări 

judeţul Galaţi se află în apropriere a doua 

artere principale de transport din Europa 

de Est ceea ce creează cadru favorabil 

accesări fondurilor internaţionale 
 

judeţul Galaţi se află în vecinătatea 

punctelor vamale Giurgiuleşti, Oancea şi 

Ismail, cu o bună oportunitate de 

dezvoltare a transportului 
 

dezvoltarea județului prin accesare 

finanțării pentru racordarea locuințelor 

care nu sunt conectate la sisteme de 

canalizare si alimentare cu apă (aproape 

50%) 
 

revizuirea istorică a zonelor în care se vor 

amplasa noile sisteme pentru a nu afecta 

 

supraaglomerarea zonelor urbane. 

 

congestionarea traficului rutier. 

 

dezvoltarea deficitară a teritoriului. 

 

expunerea teritoriului la fenomenele de 

eroziune a malurilor şi poluarea apelor de 

suprafaţă. 

 

degradarea stării de sănătate a populaţiei. 

 

neidentificarea riscurilor specifice zonei, în 

care sunt construite instalații de canalizare și 

de apă. 

 

dezvoltare socio-economică deficitară între 
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infrastructura de canalizare și alimentare 

cu apa 
 

județul Galați are două axe majore de 

transport care vor avea un rol semnificant 

în consolidarea poziției din zona de 

influență (coridorul VII, coridorul IX) 
 

dezvoltarea localităților prin intermediul 

fondurilor structurale, ce vor contribui la 

creșterea nivelului de dotare al 

localităților. 
 

organizare cursuri de perfecționare pentru 

funcționarii publici din CJ Galați 

 

zonele urbane și cele rurale. 

 

nu sunt aplicate politici specifice dezvoltării 

orașelor mici. Dezvoltarea se bazează în 

principal pe politici generale. 

 

 

 

Identificarea problemelor majore pentru acest cadru: 

Reţelele tehnico-edilitare sunt slab dezvoltate. 

Mediile rurale sunt slab utilate cu unităţi publice(instituţii de învăţământ gimnazial şi 

superior, unităţi sanitare, biblioteci). 

Migrarea populaţiei active către centrele urbane. 

Îmbătrânirea populaţiei rurale. 

Scăderea bugetelor locale din mediile rurale şi încetinirea procesului de dezvoltare a 

localităţilor. 

Infrastructura de transport nu este suficient de dezvoltată pentru a asigura un trafic fluid. 

 

Identificare problemelor specifice pentru acest cadru: 

Lipsa infrastructurii de transmitere a energiei electrice în anumite localități și în zonele în care 

se vor construi locuințe noi. 

O parte din rețelele electrice existente au pierderi de curent din cauza uzurii fizice și morale. 

Soluții pentru alimentarea cu energie electrică în zonele izolate. 

Lipsa serviciilor de internet și a rețelei de fibră optică în mediul rural. 

Lipsa sprijinului din partea mediului urban de mici dimensiuni, pentru a oferi mediului rural 

acces la serviciile publice. 

Există localități care nu sunt racordate la rețele de alimentare cu gaz natural. 

Optimizarea serviciilor de transport județean 

Organizarea și desfășurarea cursurilor de perfecționare pentru funcționarii publici din CJ 

Galați 

 

Perspective de soluționare a problemelor identificate și de dezvoltare sustenabilă și inteligentă 

pentru orizontul 2015 -2020: 
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Racordarea locuințelor la energie electrică prin extinderea rețelelor de tensiune medie și joasă. 

Reabilitarea și modernizarea rețelelor electrice și înlocuirea echipamentelor în zonele în care 

funcționează la tensiuni mai joase de 20 kV.  

Dezvoltarea surselor de energie alternativă în zonele izolate prin instalarea panourilor 

fotovoltaice sau a turbinelor eoliene. 

Crearea facilităților necesare pentru ca mediul rural (gospodării și instituții) să aibă opțiunea 

de beneficia de internet de mare viteză. 

Extinderea rețelelor de alimentare cu gaz natural.  

Accesarea fondurilor europene în privința organizării cursurilor de perfecționare pentru 

funcționarii publici din CJ Galați 

Construirea noului sediu pentru Muzeul de Artă Vizuală prin finanțare provenită din fonduri 

structurale 

Inițierea de proiecte de infrastructură de apă și apă uzată prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare (POIM) 2014 -2020 (AXA 4) 

Inițierea de proiecte de decontaminarea siturilor poluate istoric prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare (POIM) 2014 -2020 (AXA 5) 

Inițierea de proiecte de consolidarea transportului de energie electrică prin Programul 

Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 -2020 (AXA 7) 

Inițierea de proiecte în dezvoltarea iluminatului public prin Programul Operațional Regional 

(POR) 2014 -2020 (AXA 4) 

Inițierea de proiecte în dezvoltarea durabilă a turismului prin Programul Operațional Regional 

(POR) 2014 -2020 (AXA 7) 

 

 

Scenarii de dezvoltare pentru perioada 2015 -2020 

 

Scenariul 1 – nu se realizează acțiuni corective asupra situației actuale descrise ( fără 

investiții, accesare de fonduri, dezvoltare de proiecte etc.): 

 

Consecințe potențiale: 

Reducerea reţelelor edilitare datorată uzurii morale. 

Încetinirea procesului de dezvoltare la nivel local, regional şi naţional. 

Diminuarea investiţiilor străine. 

Scăderea încasărilor la bugetele locale cu implicare directă asupra capacităţii de accesare a 

fondurilor cu finanţare internaţională. 

Dezechilibrarea pieţei imobiliare prin devalorizarea imobilelor. 

Scăderea numărului locurilor de  muncă. 

Scăderea nivelului de trai al populaţiei şi al pregătirii profesionale. 

Migrarea populaţiei active către centrele de dezvoltare. 

Supraaglomerarea centrelor urbane. 

Creşterea criminalităţii. 

Creşterea numărului de beneficiari ai serviciilor sociale. 
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Scenariul 2 - se realizează acțiuni corective asupra situației actuale descrise ( se realizează 

investiții, se accesează fonduri de finanțare internaționale și naționale, se dezvoltă în sistem 

integrat noi proiecte etc.): 

Echiparea edilitară echilibrată a teritoriului. 

Dezvoltarea economică şi socială a teritoriului. 

Reducerea diferenţelor sociale şi implicit a fondurilor alocate serviciilor sociale. 

Scăderea ratei şomajului. 

Stoparea/diminuarea fenomenului de migraţie a populaţiei active. 

Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei. 

Încurajarea investitorilor străini(context economic stabil, resurse umane pregătite 

profesional). 

Dezvoltarea ramurii industriale prin facilitarea accesului la resurse naturale şi utilităţi. 

Diversificarea activităţilor economice şi creşterea bugetelor locale. 

Prin dezvoltarea infrastructurii se asigură îndeplinirea unor criterii de eligibilitate pentru 

accesarea fondurilor internaţionale (fonduri proprii de cofinanțare). 

 

Riscuri asociate: 

Creșterea decalajului informațional între localitățile județului Galați (datorită neconectării la 

mediul Internet) 

Dezvoltarea neomogenă a localităților 

Priorități de dezvoltare diferite ale localităților într-un sistem nearmonizate 

Scăderea accesului la educație al elevilor din unele localități prin comasarea școlilor 

Scăderea accesului la servicii medicale ale pacienților prin desființarea/comasarea a mai multe 

unități medicale 

 

Indicatori de realizare: 

Indicatori de realizare pe termen scurt 

Număr de proiecte inițiate și implementate în domeniul cadrului amenajării teritoriului 

Număr de locuri de muncă create prin proiecte 

Număr de noi localități conectate prin fibră optică 

Indicatori de realizare pe termen mediu/lung 

Număr investiţii brute, investiţii nete şi numărul personalului unităţilor sanitare. 

Numărul cadrelor medicale raportate la numărul locuitorilor. 

Numărul de vehicule de transport noi puse în circulație 

Distribuţia teritorială a spitalelor/centrelor de sănătate(clinici, cabinete). 

Distribuţia unităţilor de învăţământ. 

Numărul elevilor/studenţilor şi rata de promovabilitate a examenelor . 

Buget alocat şi numărul proiectelor implementate în vederea dezvoltării transportului 

intermodal( asigurarea conectivităţii prin intermediul drumurilor judeţene a zonelor cu 

potenţial economic de gările de marfă şi porturile dunărene și maritime). 
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Densitatea drumurilor publice pe 100 km
2
 teritoriu(drumuri care vor conecta oraşele Galaţi-

Târgu Bujor-Bereşti-Bârlad şi Tecuci, Bucureşti-Galaţi). 

Bugetul alocat şi numărul proiectelor de dezvoltare şi modernizare a sistemului de transport 

naval(Siret-Prut-Dunăre). 

Numărul lucrărilor de amenajare a cursurilor de apă(consolidări de maluri). 

Numărul proiectelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de canalizare şi alimentare cu apă 

potabilă a populaţiei. 

Volumul de apă potabilă distribuită populaţiei. 

Suprafaţa terenurilor agricole irigate. 

Numărul gospodăriilor conectate la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale şi volumul de 

gaze distribuite populaţiei. 

Numărul proiectelor de extindere şi modernizare a iluminatului public. 

Numărul centrelor de procesare a produselor agricole. 

Suprafaţa perdelelor de protecţie din apropierea zonelor industriale şi a arterelor principale de 

circulaţie rutieră. 

Suprafaţa spaţiului verde amenajat(parcuri, agrement). 

Dotarea teritoriului cu un aeroport internațional destinat transportului de persoane şi mărfuri. 

 

Rolul dezbaterilor în cadrul panelului de lucru 

Prezentarea sintetică a analizei diagnostic pentru componenta cadru 

Identificarea unor noi probleme majore ce nu au fost identificate/tratate detaliat în analiza 

diagnostic pe baza metodologiei de tip focus grup ( aproximativ 30 persoane/ panel de lucru 

focus grup). 

Identificarea de noi propuneri pentru soluționarea problemelor identificate (metoda focus 

grup). 

Identificarea a noi riscuri ce vor fi incluse în panelul inițial al riscurilor (metoda focus grup). 

Completarea analizei diagnostic și a scenariilor proiective de dezvoltare în orizontul 2015 -

2020 cu sugestiile venite din partea grupului de lucru. 

Acceptarea de către grupul de lucru a formei  propuse pentru analiza diagnostic și a 

scenariilor proiective de dezvoltare pentru orizontul 2015-2020. 

 

 

 

IX.     Cadrul de dezvoltare regională în context național și internațional în județul 

Galați 
 

ANALIZA SWOT a dezvoltării regionale în context național și internațional al  județului Galați 

(sinteză) 

Puncte Tari Puncte Slabe 

existența rețelelor de transport rutier ce 

formează un cadru ideal pentru 

interrelaționarea și dezvoltarea localităților 

din Județul Galați, datorită formării traseelor 

starea actuală în care se află rețelele de 

drumuri locale, județene și comunale, 

îngreunează accesul la căile ferate și 

drumurile naționale. Nu sunt asigurate 
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de transport internațional și interregional 

(acestea sunt compuse din drumuri europene, 

coridorul IV rutier și feroviar) 

 

județul Galați deține zone de relaționare 

transnațională, formate oficial prin convenții 

și înțelegeri între state. 

 

județul Galați s-a situat printre polii de 

dezvoltare urbană care au beneficiat de 

investiții din programele de finanțare 

națională și programul operațional regional 

(2007-2013). 

 

potențialul mediului urban al județului Galați 

de a fi identificate centre urbane considerate a 

fi noi poli de dezvoltare (atât la nivel național 

cât și regional) 

 

realizarea infrastructurilor majore pentru 

asigurarea legăturii centrelor importante cu 

capitala țării și cu alte centre naționale și 

internaționale, conform planului de 

amenajare a teritoriului național (Legea 

363/2006) 

 

județul Galați se poziționează la intersecția 

unor rute comerciale ce traversează 

continental de la Est la Vest și de la Nord 

către Sud. 

condițiile necesare în ceea ce privește buna 

desfășurare a transportului către centrele 

importante din regiune. 

 

la nivel interjudețean și transnațional, 

cooperarea economică este încă redusă. Nu 

sunt valorificate la maxim domenii cu 

potențial economic în special cel turistic. Este 

de specificat că aceste domenii au un 

potențial deosebit de creștere. 

 

constituirea polilor secundari, cu scopul 

dezvoltării altor centre care pot avea impact 

regional, se află încă în faza de inițiere. 

 

orașele cu deschidere la graniță din regiunea 

Sud-Est (Municipii precum Galați, Tulcea, 

Brăila sau Constanța), se află încă într-un 

stadiu incipient de dezvoltare în ceea ce 

privește  infrastructurile porturilor și 

aeroporturilor. Traficul aerian din zonă este 

încă slab dezvoltat. De menționat că dintre 

cele trei municipii precizate mai sus, pe 

domeniul Galațiului nu există aeroport. 

 

în județul Galați există sectoare de drum 

județean care se află într-o stare inadecvată 

pentru transport și estenevoie de lucrări de 

reabilitare. 

 

Oportunități  Amenințări 

accesarea fondurilor structurale care 

finanțează “Politica de Coeziune”. 

 

Consiliul Europei susține programul de 

dezvoltare regională în scopul aplicării 

“Strategiei paneuropene de conservare a 

diversității biologice și peisajere” 

creșterea disparităților inter și intraregionale 

 

dezvoltarea durabilă a teritoriului zonal poate 

întâmpina dificultăți datorită tendințelor 

concurențiale între județe care pot 

compromite cooperarea și coordonarea unor 

proiecte de interes comun. 

 

potențialul zonei poate să scadă datorită 

activităților economice și slabei gestionări a 

zonelor protejate. 

 

degradarea cadrului natural valoros și 

biodiversității dacă nu se iau măsuri de 

protejare și de gestionare corectă.   

 

Identificarea problemelor majore pentru acest cadru: 
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Infrastructura de transport în stadiul actual nu asigură buna desfășurare a transportului către 

centrele importante. 

Cooperare redusă la nivel interjudețean și transnațional. 

Stadiul incipient de dezvoltare al infrastructurii porturilor și aeroporturilor. 

Disparități crescute la nivel inter și intraregional. 

Slaba gestionare a zonelor protejate poate scădea valoare și potențialul de activități turistice.  

Posibila degradare a cadrului natural valoros și a biodiversității în cazul în care nu se iau 

măsuri de protejare a mediului. 

Identificare problemelor specifice pentru acest cadru: 

Slaba protecție a rețelelor de transport față de riscurile naturale.  

Rețelele feroviare învechite care îngreunează transportul. 

Lipsa drumurilor expres care să asigure un transport mai eficient. 

Rețeaua locală de drumuri trebuie modernizată (drumuri județene și comunale). 

Gasirea soluțiilor de finanțare pentru reabilitarea următoarelor porțiuni de drumuri: Limită 

jud. Vaslui - Buciumeni - Nicorești - Cosmești - Movileni - Barcea - D N 25 - Ivești - C. 

Negri - lim. Jud. Tulcea - 64 km; DN 25 - Matca - Corod - Drăgușeni - DN 24 - Bălăbănești - 

Cruceanu - Berești - Berești Meria - Cavadinești - DN 26 - 57 km; Reabilitare drumuri 

judeţene între Oancea (DN26) - Băneasa - Tg. Bujor - Vârlezi - DN24 - 39 km; Pechea - 

Rediu - Cuca - Fârțănești - Măstăcani - DN26 - 36km; Reabilitare DJ253 km. 0+000-15+150 

Umbrăreşti - Cudalbi 

Perspective de soluționare a problemelor identificate și de dezvoltare sustenabilă și inteligentă 

pentru orizontul 2015 -2020: 

Realizarea lucrărilor necesare pentru asigurarea infrastructurii de protecție a drumurilor. 

Modernizări aduse asupra infrastructurii existente a rețelei feroviare.  

Planificarea și realizarea construcției unui drum expres. 

Lucrări de modernizare asupra rețelei locale de drumuri județene și comunale. 

Accesarea fondurilor europene pentru reabilitarea porțiunilor de drumuri: Limită jud. Vaslui - 

Buciumeni - Nicorești - Cosmești - Movileni - Barcea - D N 25 - Ivești - C. Negri - lim. Jud. 

Tulcea - 64 km; DN 25 - Matca - Corod - Drăgușeni - DN 24 - Bălăbănești - Cruceanu - 

Berești - Berești Meria - Cavadinești - DN 26 - 57 km; Reabilitare drumuri judeţene între 

Oancea (DN26) - Băneasa - Tg. Bujor - Vârlezi - DN24 - 39 km; Pechea - Rediu - Cuca - 

Fârțănești - Măstăcani - DN26 - 36km; Reabilitare DJ253 km. 0+000-15+150 Umbrăreşti - 

Cudalbi 

Inițierea de proiecte în domeniul dezvoltării de rețele de transport TEN-T prin Programul 

Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 -2020 (AXA 1) 

Inițierea de proiecte în domeniul creșterea accesibilității regionale prin conectarea la rețele de 

transport TEN-T prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 -2020 (AXA 

2) 

Inițierea de proiecte în domeniul dezvoltării de sisteme inteligente și sustenabile de transport 

gaze și energie electrică prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 -2020 

(AXA 8). 
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Scenariul 1 – nu se realizează acțiuni corective asupra situației actuale descrise ( fără 

investiții, accesare de fonduri, dezvoltare de proiecte etc.): 

 

Consecințe potențiale: 

Pierderea investițiilor străine din cauza lipsei infrastructurii de transport. 

Probleme de cooperare între regiuni din cauza traficului îngreunat. 

Activitățile comerciale vor fi îngreunate de infrastructura nedezvoltate a porturilor și 

aeroporturilor. 

Lipsa turismului din cauza accesibilități îngreunate. 

Zonele protejate se vor degrada . 

Mai mulți bani cheltuiți din bugetele locale. 

 

Scenariul 2 - se realizează acțiuni corective asupra situației actuale descrise ( se realizează 

investiții, se accesează fonduri de finanțare internaționale și naționale, se dezvoltă în sistem 

integrat noi proiecte etc.): 

Consecințe potențiale: 

 

Atragerea investițiilor străini.  

Dezvoltarea județului prin intermediul unei bune cooperări între regiuni. 

Activitățile comerciale desfășurate prin intermediul porturilor și aeroporturilor. 

Accesibilitate turiștilor în zonele protejate. 

Zonele protejate se vor conserva și vor fi gestionate adecvat. 

Bani mai mulți la bugetele locale.  

 

 

Riscuri asociate: 

Colaborare interregională ineficientă 

Strategii de dezvoltare diferite ale regiunilor 

Viziuni diferite asupra priorităților de dezvoltare a regiunilor 

Cadrul legislativ neclar referitor la statutul și funcționarea regiunilor  

Proiecție financiară individuală pentru dezvoltarea fiecărui județ în parte 

 

Indicatori de realizare: 

Indicatori de realizare pe termen scurt 

Număr de proiecte inițiate și implementate în domeniul dezvoltării regionale 

Număr de locuri de muncă create prin proiectele de dezvoltare regională 

 

Indicatori de realizare pe termen mediu/lung 

Procent creștere volum de tranzacții interregionale și intraregionale. 
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Procentul de creștere al turismului în regiunea Sud -Est 

Procent de creștere al volumul investițiile străine în regiunea Sud - Est 

Procent creștere capacitatea portului și a tranzacțiilor maritime. 

Procent creștere număr curse de transport aeronautic înregistrate. 

Procent creștere activități interregionale comune 

 

Rolul dezbaterilor în cadrul panelului de lucru 

Prezentarea sintetică a analizei diagnostic pentru componenta cadru 

Identificarea unor noi probleme majore ce nu au fost identificate/tratate detaliat în analiza 

diagnostic pe baza metodologiei de tip focus grup ( aproximativ 30 persoane/ panel de lucru 

focus grup). 

Identificarea de noi propuneri pentru soluționarea problemelor identificate (metoda focus 

grup). 

Identificarea a noi riscuri ce vor fi incluse în panelul inițial al riscurilor (metoda focus grup). 

Completarea analizei diagnostic și a scenariilor proiective de dezvoltare în orizontul 2015 -

2020 cu sugestiile venite din partea grupului de lucru. 

Acceptarea de către grupul de lucru a formei  propuse pentru analiza diagnostic și a 

scenariilor proiective de dezvoltare pentru orizontul 2015-2020. 

 

 

 

 

 

X.         Cadrul general al protecției și conservării mediului natural în județul Galați 
 

ANALIZA SWOT a protecției și conservării mediului natural al  județului Galați (sinteză) 

 

Puncte Tari Puncte Slabe 

Natura 2000 înregistrează 12 situri în județul 

Galați (Dunele de nisip de la Hanu Conachi, 

Lunca Joasă a Prutilui, Lunca Prutilui – 

Vladești - Frumușița, Lunca Siretului Inferior 

(SPA), Lunca Siretului Inferior (SCI), 

Pădurea Balta - Munteni, Pădurea Breana - 

Roșcani, Pădurea Gârboavele, Pădurea 

Mogoș -  Mâțele, Pădurea Pogănești, Pădurea 

Tălășmani, Pădurea Torcești).  Județul 

dispune de 16 rezervații naturale, 4 arii 

naturale protejate de interes județean și a unui 

parc natural. 

lipsa unei organizări formale, a unei 

organizații care să se ocupe de gestiune și de 

activitatea de management. 

 

activitățile antropice care au un impact 

negativ și pe termen lung au consecințe în 

interiorul și în jurul sitului. 

 

fenomene naturale imprevizibile în urma 

cărora pot apărea alunecări de teren sau alte 

catastrofe, din cauza ploilor intense sau 

topirii într-un interval scurt a zăpezilor. 
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în interiorul județului cât și în vecinătate, nu 

există riscuri majore de poluare cu substanțe 

radioactive. 

  

suprafețele de pădure care oferă asigurarea 

stabilității solurilor. Conform anuarului 

statistic al Județului Galați, acestea oferă o 

acoperire aproximativă de 37.700 hectare. 

 

reducerea producţiei combinatului siderurgic 

din Galaţi a condus la reducerea consumurilor 

de materii prime şi energie; 

 

limitarea poluării aerului în zona Galaţi, 

urmare implementării unor măsuri de aplicare 

a tehnologiilor de filtrare a aerului la 

instalaţiile mari poluatoare din combinatul 

siderurgic; 

 

realizarea de îndiguiri, astfel încât digurile de 

apărare împotriva inundaţiilor în 

administrarea S.G.A. Galaţi însumează 

364,38 km; 

 

desfăşurarea unor acţiuni de educaţie a 

publicului în ceea ce priveşte protecţia 

mediului, atât de organele de specialitate ale 

administraţiei publice cât şi de ONG-uri; 

 

în vederea implementării Sistemului Naţional 

Informaţional Integrat de Mediu, pe parcursul 

anului 2014, au fost automatizate procesele 

de administrare la nivel de infrastructură 

hardware şi software; 

 

în anul 2014 s-au inventariat siturile potenţial 

contaminate din judeţul Galaţi; 

 

s-au desfăşurat acţiuni pentru realizarea 

programului de împădurire şi s-au asigurat 

fondurile necesare pentru punerea în aplicare 

a programului de către Consiliul Judeţului 

Galaţi, care a adoptat Hotărârea Consiliului 

Judeţului Galaţi nr. 283/27.03.2013 privind 

 

exploatarea zonelor forestiere pe o întindere 

mare, în urma căreia se pot produce alunecări 

de teren.  

 

zona Galaţi este o zonă urbană aglomerată cu 

poluare ridicată; 

 

sistemul de încălzire a municipiului Galaţi 

înregistrează pierderi însemnate; 

 

pierderi însemnate în reţele de distribuire apă; 

 

dezinteresul cetăţenilor pentru păstrarea 

echilibrului ecologic, limitarea poluării şi 

păstrarea resurselor naturale; 

 

poluarea căilor navigabile şi acvatoriilor 

portuare în zona portuară Galaţi; 

 

lipsă de responsabilitate în manipularea 

deşeurilor periculoase şi minimalizarea 

efectelor acestora; 

 

neasigurarea de către autorităţile 

administraţiei publice locale a salubrizării 

cursurilor de apă, a malurilor acestora de pe 

raza localităţilor; 

 

existenta depozitărilor necontrolate de deşeuri 

pe raza localităţilor atât pe domeniul public 

cât şi privat; 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
281 

 
  

aprobarea Programului judeţean pentru 

creşterea suprafeţelor împădurite din judeţul 

Galaţi. În anul 2013 s-au plantat 2.736.000 de 

puieţi de salcâm, pe o suprafaţă de 

aproximativ 550 de hectare. În anul 2014, 

conform Hotărârii Consiliului Judeţului 

Galaţi nr. 51/2014 privind aprobarea 

Programului judeţean pentru creşterea 

suprafeţelor împădurite din judeţul Galaţi 

pentru anul 2014, s-au plantat 2.687.500 

puieţi de salcâm, pe o suprafaţă de 

aproximativ 540 de hectare; 

Oportunități Amenințări 

turismul și ecoturismul au un potențial mare 

de exploatare datorită portofoliului bogat de 

rezervații ce există în Județul Galați 

 

resursele naturale pot fi valorificate prin 

metode tradiționale dacă se va implementă o 

formă de organizare a acestei activități 

 

eventualele probleme care au un potențial de 

a apărea pe parcurs, pot fi depistate prin 

implementarea unui proces de monitorizare a 

calității atmosferei și a apelor 

 

retehnologizarea unor procese de producţie 

industrială prin introducerea tehnologiilor 

„curate”, nepoluante; 

 

finanţarea unor programe pentru 

eficientizarea energetică a clădirilor prin 

anvelopare; 

 

continuarea finanţării Programului “Casa 

Verde” privind instalarea sistemelor de 

încălzire care utilizează energie regenerabilă, 

inclusiv înlocuirea sau completarea 

sistemelor clasice de încălzire; 

 

vulnerabilitate ridicată în cazul manifestării 

unor cauze antropice și natural. 

 

schimbări în ce privește ocuparea și utilizarea 

terenurilor. 

 

exploatarea neraţională a resurselor naturale 

şi a terenurilor (prin practicarea pescuitului 

intensiv, agricultură intensivă); 

 

creşterea cantităţii de deşeuri casnice urmare 

creşterii indicelui de consum; 

 

 

 

 

Identificarea problemelor majore pentru acest cadru: 

 

Degradarea mediului natural din cauza lipsei unui sistem adecvat de management. 
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 Deteriorare a mediului natural din cauza activităților antropice 

Fenomene de forțe majore la care autoritățile trebuie să răspundă cât mai rapid, sau să le 

preconizeze din timp, pentru a nu produce efecte negative asupra mediului. 

Exploatarea fără autorizație a zonelor forestiere sau legislația care permite anumitor persoane 

de interes să defrișeze zone mari din pădure. 

Deteriorarea mediului natural din cauza activităților turistice care nu dau o importanță 

deosebită asupra naturii. 

Autoritățile locale trebuie să poată face față gestionării ariilor protejate în cazul în care ONG-

urile care fac parte din Natura 2000 vor întâmpina dificultăți și nu vor mai putea acorda 

același sprijin mediului natural. 

 

Identificare problemelor specifice pentru acest cadru: 

Necesitatea redactării hărților pentru zonele cu risc de alunecări de teren. 

Necesitatea analizei zonelor afectate de alunecări. 

Necesitatea redactării hărților de risc seismic pentru zonele vulnerabile. 

Politici slabe de susținere în privința ariilor naturale. 

Degradarea cadrului natural în urma modificărilor aduse asupra schimbărilor la nivel 

teritorial. 

Perspective de soluționare a problemelor identificate și de dezvoltare sustenabilă și inteligentă 

pentru orizontul 2015 -2020: 

Pornind de la Strategia de dezvoltare a județului Galați pentru perioada 2015 – 2020 vor fi 

identificate direcții majore de sistematizare la nivelul județului Galați (în particular) dar cu 

impact la nivelul regiunii Sud –Est (în general), corelate cu prevederile strategiei europene 

Orizont 2020, cât și cu prevederile Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României ( România 

policentrică 2035). 

Realizarea hărților zonelor cu risc de alunecări de teren. 

Identificarea zonelor afectate de alunecări. 

Realizarea hărților pentru zonele cu risc seismic. 

Identificarea, atenuarea sau anularea efectelor distructive aduse asupra mediului natural din 

cauza activităților antropice și tehnologice. 

Inițierea de proiecte în domeniul de apă și apă uzată prin Programul Operațional Infrastructură 

Mare (POIM) 2014 -2020 (AXA 4) 

Inițierea de proiecte în domeniul managementului deșeurilor prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare (POIM) 2014 -2020 (AXA 4) 

Inițierea de proiecte în domeniul decontaminării siturilor poluate istoric și monitorizarea 

calității aerului prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 -2020 (AXA 5) 

Inițierea de proiecte în domeniul combaterii riscurilor datorate schimbărilor climatice ( în 

special pentru inundații și secetă) prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 

2014 -2020 (AXA 6) 

 

Scenarii de dezvoltare pentru perioada 2015 -2020 
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Scenariul 1 – nu se realizează acțiuni corective asupra situației actuale descrise ( fără 

investiții, accesare de fonduri, dezvoltare de proiecte etc.): 

 

Consecințe potențiale: 

 

Mediul natural se va degrada treptat până când autoritățile se vor alarma 

Activitățile antropice vor fi greu de controlat dacă nu se vor lua măsuri pentru acest fenomen 

Exploatarea necontrolată a resurselor naturale, care va sărăci mediul natural 

Pe lângă faptul că activitățile turistice trebuie sprijinite dar și controlate, altfel există riscul 

deteriorării mediului 

Mediul natural se va reface mai greu după ce este afectat de forțe majore (topiri bruște de 

zăpadă, ploi de intensitate mare etc.) 

Autoritățile nu vor face față gestionării rezervațiilor naturale dacă dispare suportul de la 

ONG-urile care fac parte din NATURA 2000 

 

Scenariul 2 - se realizează acțiuni corective asupra situației actuale descrise ( se realizează 

investiții, se accesează fonduri de finanțare internaționale și naționale, se dezvoltă în sistem 

integrat noi proiecte etc.): 

 

Consecințe potențiale: 

 

Mediul natural va fi conservat 

Activitățile antropice nu for afecta mediul natural, în special rezervațiile 

Nu se vor exploata resurse naturale din zonele de interes 

Activitățile turistice nu vor avea efect asupra mediului natural 

Riscul ca mediul natural să fie afectat de fenomene de forțe majore se va diminua 

Autoritățile nu vor fi dependente de suportul adus de NATURA 2000, dar vor beneficia de 

aceste privilegii. 

 

 

Riscuri asociate: 

Schimbări climaterice cu consecințe ireversibile pentru mediu 

Pierderea/reducerea drastică unor specii de floră și faună ca urmare a poluării 

Creșterea în intensitate a fenomenelor atmosferice extreme 

Poluarea semnificativă a solului și a pânzei freatice 

Afectarea activităților economice și a habitatului uman ca urmare a poluării 

 

 

Indicatori de realizare: 

Indicatori de realizare pe termen scurt 
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Procent scădere a nivelului de deteriorare al naturii 

Numărul acțiunilor antropice cu efect negativ 

Numărul acțiunilor turistice care au afectat negativ mediul protejat 

 

Indicatori de realizare pe termen mediu/lung 

Numărul ariilor protejate / rezervațiilor naturale 

Întinderea ariilor protejate / rezervațiilor naturale 

Numărul siturilor reconstruite/amenajate 

Nivelul de poluare scăzut 

Numărul fenomenelor de forță majoră care au afectat mediul 

 

Rolul dezbaterilor în cadrul panelului de lucru 

Prezentarea sintetică a analizei diagnostic pentru componenta cadru 

Identificarea unor noi probleme majore ce nu au fost identificate/tratate detaliat în analiza 

diagnostic pe baza metodologiei de tip focus grup ( aproximativ 30 persoane/ panel de lucru 

focus grup). 

Identificarea de noi propuneri pentru soluționarea problemelor identificate (metoda focus 

grup). 

Identificarea a noi riscuri ce vor fi incluse în panelul inițial al riscurilor (metoda focus grup). 

Completarea analizei diagnostic și a scenariilor proiective de dezvoltare în orizontul 2015 -

2020 cu sugestiile venite din partea grupului de lucru. 

Acceptarea de către grupul de lucru a formei  propuse pentru analiza diagnostic și a 

scenariilor proiective de dezvoltare pentru orizontul 2015-2020. 

 

 

 

 

XI.        Cadrul general al educației, culturii, sănătății și asistenței sociale în județul 

Galați 
 

ANALIZA SWOT a educației, culturii, sănătății și asistenței sociale al  județului Galați (sinteză) 

 

Puncte Tari Puncte Slabe 

unitățile de învățământ teritoriale 

(gimnazial/liceal) constituie o rețea 

aproximativ echilibrată. 

 

învățământul privat superior este în 

dezvoltare. 

 

nu există un sistem modern de servicii e-

bilbiotecă, un sistem informațional integrat în 

biblioteca publică, puncte de informare 

zonală ale bibliotecii sau un centru județean 

de arhivă modern în Galați 

 

mediul rural duce lipsă de unități de 
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zonă care deține mărturii valoroase ale 

culturii neolitice, ale civilizației antice și 

medievale dar și alte epoci mai recente, din 

cele mai vechi timpuri, în partea de sud a 

fluviului Dunărea. 

 

patrimoniul cultural este compus din 267 

monumente, ansambluri și situri, protejate 

prin lege. Printre acestea sunt clasificate 

construcții de  unicitate și valoare deosebită. 

 

sunt asigurate relativ bine serviciile medicale 

din zonele urbane. 

 

instituțiile culturale sunt alcătuite pe categorii 

variate din: teatre, case de cultură, muzee, 

biblioteci, cămine culturale etc. 

 

randamentul optim al dotărilor sanitare și de 

asistență socială este posibil de atins în 

condițiile în care capacitățile acestora sunt 

corelate cu numărul utilizatorilor din zonele 

deservite. 

 

existența unor cetăți dacice (exemplu: cetatea 

de la Piroboridava) de importanță culturală și 

istorică deosebită la nivel național și 

internațional 

 

reabilitarea reţelei şcolare şi reţelei şcolare 

speciale prin proiecte cu finanţare externă, 

guvernamentală şi de la bugetele locale ale 

unităţilor administrativ-teritoriale; 

 

dotare bună a unităţilor şcolare cu echipament 

informatic, cu fond de carte şcolară, cu 

aparatură şi materiale pentru laboratoare şi 

săli de sport, pentru cabinete de logopedie şi 

de consiliere psihopedagogică; 

 

promovabilitatea la examenul de definitivat a 

cadrelor didactice a crescut de la 39,65% în 

anul universitar 2011-2012 la 71,26% în anul 

şcolar 2013-2014; 

 

derularea unor programe educaţionale în 

special în mediul rural (în 29 de unităţi 

învățământ postliceal și profesional. Acest 

fapt reduce opțiunile pe care le au cetățenii 

din zonele rurale și are impact asupra 

deficitului de specializări în cadrul pieței 

muncii. 

 

la nivelul Județului sunt înregistrate doar 10 

spitale (8 în Municipiul Galați, 1 în 

Municipiul Tecuci și 1 în Orașul Tg. Bujor). 

 

servicii sanitare deficitare în zonele rurale 

(medie 2.505,4 locuitor/medic). La nivelul 

județului, conform INS, media este de 1186,5 

locuitori/medic. Din aceste date rezultă faptul 

că zona rurală este mai defavorizată din punct 

de vedere al serviciilor medicale. 

 

scăderea numărului de unități de sănătate 

publică este suplimentat de apariția unităților 

de sănătate private. 

 

partea sud-vestică a județului are un număr 

mai redus de valori de patrimoniu decât restul 

teritoriului, fapt ce rezultă într-o dispersie 

teritorială a valorilor culturale din județul 

Galați. 

 

nu sunt valorificate suficient zonele cu 

concentrare mare de patrimoniu cultural. 

 

monumente istorice de mare valoare cu 

notorietate și accesibilitate reduse. 

 

instituire mărci ale patrimoniului european la 

Galați 

 

La nivelul județului Galați, nu există 

suficiente spații pentru a caza copiii 

abandonați. 

 

Nu există suficiente centre care să ocrotească 

victime rezultate în urma violenței domestice 

 

În municipiul Galați este necesară construirea 

unui centru de tip respiro, pentru persoanele 

care suferă de afecțiuni de tip Alzheimer. 

 

Nu există centre destinate pentru persoanele 

defavorizate care să deservească a 

microregiune. Aceste centre trebuie să fie 
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şcolare în anul şcolar 2013-2014); 

 

promovarea şi asigurarea accesului la 

programul „A doua şansă”  derulat în judeţul 

Galaţi, în anul şcolar 2013-2014, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

înregistrându-se un număr de 24 clase de 

învăţământ primar, însumând 338 elevi şi un 

număr de 19 clase de învăţământ gimnazial, 

însumând un număr de 286 elevi; 

 

medicina primară este asigurată de 256 

medici de familie, din care  153 în urban  şi 

103 în rural; 

 

 

poziționate pentru acoperirea unei părți cât 

mai mari a teritoriului și trebui constituite în 

regim de urgență, în așa fel încât să asigure 

servicii rapide persoanelor defavorizate. 

 

Comunele Smulți și Jorăști nu beneficiază de 

centre de primire în regim de urgență pentru 

persoanele fără adăpost sau singure. 

 

Nu există centru care să ofere sprijin și suport 

familiilor și copiilor cu Sindrom Langdon 

Down 

 

insuficiente locuințe în municipiu Galaţi, 

municipiul Tecuci și oraşul Târgu Bujor, 

pentru protejarea tinerilor cu handicap 

 

Școala Tecuci nu oferă facilități în domeniul 

sportiv din cauza lipsei unei săli de 

recuperare, cultură fizică medicală, 

kinetoterapie și activități sportive 

 

în localitatea Nicorești, este nevoie de un 

Centru medico-social pentru bătrânii cu 

Alzheimer 

 

Spitalul Clinic de Urgență “Sf. Ap. Andrei” 

are nevoie de reabilitare și dotare. De 

asemenea și ambulatoriul de specialitate al 

spitalului are nevoie de lucrări de 

modernizare și dotare 

 

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Cuv. 

Parascheva” are nevoie de reabilitare a 

etajului Pafilionului B etaj, după care trebuie 

transformat în Laborator de Biologie 

Moleculară 

 

Spitalul de Pneumoftiziologie Galați are 

nevoie de reabilitarea, extinderea și dotarea 

ambulatoriului 

 

nu există un laborator mobil modern pentru 

Serviciul județean de ambulanță Galați 

 

Spitalul Clinic de Urgență “Sf. Ap. Andrei” 

are nevoie de reabilitare și dotare. De 

asemenea și ambulatoriul de specialitate al 

spitalului are nevoie de lucrări de 

modernizare și dotare 
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Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Cuv. 

Parascheva” are nevoie de reabilitare a 

etajului Pafilionului B etaj, după care trebuie 

transformat în Laborator de Biologie 

Moleculară 

 

Spitalul de Pneumoftiziologie Galați are 

nevoie de reabilitarea, extinderea și dotarea 

ambulatoriului 

 

eu există un laborator mobil modern pentru 

Serviciul județean de ambulanță Galați 

 

servicii de tesle-medicină în județul Galați 

sunt slab dezvoltate 

 

muzeele “Casa Cuza Vodă” și “Casa 

colecțiilor” au nevoie de lucrări de reabilitare 

 

centrul SMURD Galați nu beneficiază de o 

infrastructură pentru situații de urgență, mai 

precis heliport și hangar 

 

rezultatele obţinute la examenele naţionale 

plasează judeţul Galaţi sub media pe ţară; 

 

existenţa unor unităţi şcolare fără autorizaţie 

sanitară; 

 

insuficienta colaborare a şcolii din unele 

comunităţi locale cu reprezentanţii 

administraţiei, cu Consiliile Locale şi cu 

părinţii; 

 

lipsa posibilităţilor financiare au făcut ca, în 

anul şcolar 2013-2014, un număr de 200 de 

elevi absolvenţii de gimnaziu din mediul rural 

să nu mai continue cursurile învăţământului 

liceal sau profesional; 

 

la 31 decembrie 2014 in judeţul Galaţi 

funcţionau zece spitale (opt în municipiul 

Galaţi şi câte unul în municipiul Tecuci şi 

oraşul Tg. Bujor)  şi o secţie exterioară cu 25 

paturi în mediul rural, ca secţie Spitalului 
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Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Ap. Andrei”; 

 

infrastructura socială este slab dezvoltată, în 

special în mediul rural; 

 

 

Oportunități Amenințări 

valorificarea patrimoniului cultural prin 

dezvoltarea turismului durabil. Vor exista 

rezultate mai bune în privința protejării 

monumentelor și va crește notorietatea zonei. 

 

elementele patrimoniului cultural pot fi 

valorificate și la nivel internațional prin 

programe de cercetare. 

 

amplasarea echilibrată în teritoriu a dotărilor 

de sănătate și asistență socială. 

 

înființarea unor instituții publice de asistență 

socială pentru categoriile afectate de boli 

grave, rare sau incurabile. 

 

crearea unui circuit de turism cultural –istoric 

– religios pe ruta Mănăstirea Banu, Biserica 

Serdaru, cetatea Piroboridava şi Mănăstirea 

Buciumeni.   

 

reabilitarea și modernizarea Centrului de 

Plasament “Negru Vodă” și transformarea 

acestuia în Centru pentru persoane vârstnice 

 

construirea unui spital Regional în județul 

Galați 

 

gestionarea mai ușoară a cazurilor de 

afecțiuni ale sănătății necesită un spital 

Regional în județul Galați 

 

organizarea festivalului de carte itinerant 

Axis Libri Galați - Chișinău -Odessa 

 

construirea unui sediu modern pentru Muzeul 

de Artă Vizuală 

 

organizarea unui festival interetnic 

 

construirea unei biblioteci regionale în Galați 

 

mediul rural nu este de interes pentru a își 

desfășura activitatea cadrele de specialitate 

din învățământ sau sănătate 

 

mediul rural are o rată mare a abandonului 

școlar. În general, începând cu nivelul de 

învățământ liceal 

 

fenomenul de migrație a tinerilor se 

intensifică. Personalul tânăr specializat în 

sănătate sau învățământ caută zone mai 

atractive atât din punct de vedere financiar 

cât și al dezvoltării personale. 

 

fondurile alocate insuficiente pentru 

reabilitarea, modernizarea și buna funcționare 

a unităților de învățământ, sănătate și cultură. 

 

lipsa unor intervenții urgente vor duce la 

degradarea patrimoniului cultural și va fi 

necesare o alocare mai mare de fonduri 

pentru restaurare 

 

construcțiile în preajma monumentelor 

istorice, fapt datorat nerespectării legislației 

în vigoare. 

 

folosirea materialelor neadecvate și a 

tehnicilor greșite pentru restaurarea 

monumentelor datorită procesului de achiziții 

publice care face rabat de la calitate. 

 

creșterea populației vârstnice duce la cerere 

sporită de servicii de sănătate și îngrijire a 

sănătății. 

 

subfinanțarea sectorului de sănătate 

determină reducerea calității serviciilor 

oferite populației județului. 

 

există centre cu statut social în județul Galați 

care au nevoie de lucrări de 
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organizarea cursurilor de perfecționare pentru 

persoanele defavorizate 

 

organizarea unui program de schimb de 

experiențe în domeniul educației pentru 

dezvoltarea cadrelor sistemului de învățământ 

la nivelul județului Galați 

 

existenţa programelor guvernamentale de 

sprijin a elevilor proveniţi din medii sociale 

defavorizate; 

 

reabilitare/modernizare/extindere și dotare. 

Printre ele se numără: Centrul de plasament 

numărul 3, Centrul de zi “Iovan Iorgovan”, 

Centrul Maternal și Centrul de asistență 

pentru copilul cu deficiențe neuromotorii. 

 

copiii aflați în plasament la asistenți maternali 

pefesioniști trebuie să aibe pus la dispoziție 

un centru de respiro 

 

casele de tip familial „David Austin” din 

localitatea Munteni, „Speranţa” din orașul 

Tecuci, „Veronica” din orașul Târgu Bujor, 

„Crina” din orașul Târgu Bujor, „Aurora” , 

„Monica”, „Floare de colţ”, „Ştefan”, „Ana”, 

„Tudor” din municipiul Galaţi, au nevoie de 

lucrări de modernizare și dotare. 

 

școlile doctorale din Universitatea ”Dunărea 

de Jos” din Galați necesită lucrări de 

modernizare, extindere și dotare a 

infrastructurii 

 

liceul Tehnologic “Simion Mehedinți” din 

Galați, are nevoie de lucrări de extindere și 

reabilitare. De asemenea, sala de sport, 

cantina și sălile de clasă trebuie consolidate și 

reparate capital. 

 

școala Gimnazială Specială “Constantin 

Pufan” are nevoie de reabilitare termică  

 

școala Profesională specială “P.P. Neveanu”, 

necesită lucrări de reabilitare, modernizare și 

dotare. 

 

nivelul redus al alocărilor de la buget pentru 

finanţarea unităţilor de învăţământ, în special 

în mediul rural;  

 

disponibilitate redusă a comunităţii de a 

sprijini procesul instructiv-educativ; 

 

mediul socio-economic precar în care trăiesc 

unii copii influenţează negativ procesul 

educaţional; 

 

lipsa de interes a cadrelor didactice tinere de 
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a se stabili în mediul rural şi absenţa 

sprijinului comunităţii pentru asigurarea 

condiţiilor sociale necesare stabilităţii 

cadrelor didactice în mediul rural fac ca 

încadrarea să se anexe pe cadre didactice 

netitulare; 

 

domeniul incluziunii sociale nu este susţinut 

prin alocarea de resurselor financiare de la 

bugetele locale; 

 

necorelarea sistemului de educaţie cu piaţa 

muncii poate conduce la creşterea numărului 

de persoane şomere; 

 

 

 

Identificarea problemelor majore pentru acest cadru: 

 

Deficitul de specializări datorat lipsei instituțiilor de învățământ postliceal și profesional în 

zonele rurale. 

Specialiștii în domeniul medical nu sunt interesați să predea sau să practice profesia în zonele 

rurale. 

Există spitale doar în zonele urbane, cu o concentrație mare pe municipiul Galați.  

Zonele rurale au un serviciu sanitar deficitar. 

Se va mări numărul populației vârstnice și va fi nevoie de sporirea serviciilor de sănătate 

Fenomenul de migrație a tinerilor se intensifică  

Patrimoniul cultural nu este valorificat și accesibilitatea este redusă 

Patrimoniul cultural duce lipsă de servicii de restaurare și mentenanță. În timp, ignorarea 

aceste probleme va duce la costuri mai mari. 

 

Identificare problemelor specifice pentru acest cadru: 

Degradarea monumentelor istorice. 

Lipsa dotărilor și a suportului educațional. 

Nu este promovat învățământul vocațional. 

Protejarea siturilor arheologice. 

Promovarea slabă a turismului. 

Lipsa activităților tradiționale. 

Condiții insuficiente de asistență socială oferite în mediul rural. 

Instituirea mărcilor patrimoniului european la Galați 
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Este necesară reabilitarea/modernizarea/extinderea și dotarea Centrului de plasament numărul 

3, Centrului de zi “Iovan Iorgovan”, Centrului Maternal și Centrului de asistență pentru 

copilul cu deficiențe neuromotorii. 

Nu există suficiente spații destinate copiilor abandonați 

Nu există suficiente spații destinate victimelor violenței domestic 

Este necesar un centru de tip respiro, destinat persoanele care suferă de afecțiuni de tip 

Alzheimer. 

Sunt necesare centre destinate pentru persoanele defavorizate (vârstnice/fără adăpost/victime 

ale violenței domestice) 

Este necesar un centru de respiro specific pentru copiii aflați în plasament la asistenți 

maternali pefesioniști 

Nu exist suficiente centre de primire în regim de urgență destinate persoanelor fără adăpost 

sau singure în comunele Smulți și Jorăști 

Găsire soluții de finanțare pentru modernizarea și dotarea caselor de tip familial „David 

Austin” din localitatea Munteni, „Speranţa” din orașul Tecuci, „Veronica” din orașul Târgu 

Bujor, „Crina” din orașul Târgu Bujor, „Aurora” , „Monica”, „Floare de colţ”, „Ştefan”, 

„Ana”, „Tudor” din municipiul Galaţi, au nevoie de lucrări de modernizare și dotare. 

Este necesar un centru care să ofere sprijin și suport familiilor și copiilor cu Sindrom Langdon 

Down în județul Galați 

Nu există destule locuințe pentru a proteja tinerii cu handicap, în municipiu Galaţi, municipiul 

Tecuci și oraşul Târgu Bujor 

Centrul de Plasament “Negru Vodă” are nevoie de reabilitare și modernizare 

Infrastructura de cercetare a centrelor din Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, are 

nevoie de modernizare 

Este necesară o sală de recuperare, cultură fizică medicală, kinetoterapie și activități sportive 

în cadrul școlii Tecuci. 

Este necesară extinderea și reabilitarea Liceului Tehnologic “Simion Mehedinți” din Galați, 

precum și consolidarea și repararea , sălilor de sport, cantinei și sălilor de clasă 

Școala Gimnaziale Specială “Constantin Pufan” are nevoie de reabilitare termică pentru a 

micșora consumul de energie și a oferi condiții adecvate elevilor 

Școala Profesionale specială “P.P. Neveanu” are nevoie de reabilitare, modernizare și dotare 

Lipsa unui Centru medico-social pentru bătrânii cu Alzheimer, În localitatea Nicorești și lipsa 

sursei de finanțare 

Spitalului Clinic de Urgență “Sf. Ap. Andrei” are nevoie de modernizare și dotare, precum și 

ambulatoriului de specialitate al spitalului. 

Construirea unui spital Regional în județul Galați 

Etajului Pavilionului B etaj din Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Cuv. Parascheva”, are 

nevoie de reabilitare, pentru a îl transforma în Laborator de Biologie Moleculară 

Ambulatoriul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați necesită lucrări de reabilitare, extindere 

și dotare 

Trebuie achiziționat un laborator mobil modern pentru Serviciul județean de ambulanță Galați 

Dezvoltarea serviciilor de tele-medicină în județul Galați  
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Modernizarea serviciilor de e-bibliotecă, dezvoltarea sistemului informațional al bibliotecii 

publice, înființare puncte de informare zonală ale bibliotecii și dezvoltarea centrului județean 

de arhivă în Galați 

Găsirea soluțiilor de finanțare pentru festivalul de carte itinerant Axis Libri Galați - Chișinău 

–Odessa 

Construirea noului sediu pentru Muzeul de Artă Vizuală 

Reabilitarea muzeelor “Casa Cuza Vodă” și “Casa colecțiilor” 

Găsirea surselor de finanțare pentru organizarea și desfășurarea festivalului interetnic 

Construirea bibliotecii regionale în Galați 

Organizarea cursurilor pentru persoanele defavorizate 

Construire heliport și hangar pentru SMURD Galați 

Organizarea stagiului de schimb de experiențe în domeniul educației 

 

Perspective de soluționare a problemelor identificate și de dezvoltare sustenabilă și inteligentă 

pentru orizontul 2015 -2020: 

Modernizarea și completarea rețelei dotărilor de învățământ. 

Amplasarea echilibrată a dotărilor de învățământ. 

Dezvoltarea învățământului vocațional care să se coreleze cu activitățile din zonă. 

Stoparea degradării monumentelor istorice și realizarea reabilitării acestora. 

Măsuri de protejare a siturilor arheologice. 

Valorificarea monumentelor și a siturilor prin promovarea în cadrul sectorului turistic. 

Încurajarea activităților tradiționale prin programe de stimulare. 

Asigurarea dotărilor minime și a cadrelor medicale în localitățile din mediul rural. 

Înființarea unor circuite cultural –istorico-religioase pentru diverse arii ale județului Galați 

( de exemplu: traseul Mănăstirea Banu, Biserica Serdaru, cetatea Piroboridava şi Mănăstirea 

Buciumeni). 

Inițierea de proiecte pentru îmbunătățirea relației cu mediul social prin proiecte de e-

guvernare, interoperabilitate, securitate informatică, cloud computing și social media prin 

Programul Operațional Competitivitate  (POC) 2014 -2020 (AXA 2) 

Inițierea de proiecte privind construcția/ modernizarea/ reabilitarea școlilor, a creșelor, a 

grădinițelor prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 -2020 (AXA  10) 

Inițierea de proiecte privind construcția/ modernizarea/ reabilitarea locuințelor sociale prin 

Programul Operațional Regional (POR) 2014 -2020 (AXA  9) 

Inițierea de proiecte privind construcția de spitale regionale, respectiv construcția/ 

modernizarea/ reabilitarea spitalelor județene de urgență prin Programul Operațional Regional 

(POR) 2014 -2020 (AXA  8)  

Inițierea de proiecte privind restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural prin 

Programul Operațional Regional (POR) 2014 -2020 (AXA  5) 

Accesarea finanțării din fonduri europene pentru lucrările de 

reabilitare/modernizare/extindere și dotare, asupra Centrului de plasament numărul 3, 

Centrului de zi “Iovan Iorgovan”, Centrului maternal și Centrului de asistență pentru copilul 

cu deficiențe neuromotorii. 
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Accesarea de fonduri guvernamentale sau europene pentru a construi și dota case de tip 

familial pentru o capacitate de 48 de copii și achiziționarea și dotarea a 5 apartamente care să 

fie puse la dispoziția copiilor care au nevoie de adăpost 

Accesarea de fonduri guvernamentale pentru a construi și dota un centru destinat victimelor 

violenței domestice 

Accesarea de fonduri guvernamentale pentru a construi și dota un centru destinat persoanelor 

care suferă de afecțiuni de tip Alzheimer. 

Accesarea fondurilor europene pentru a putea construi două centre destinate persoanelor 

defavorizate (vârstnice/fără adăpost/victime ale violenței domestice) 

Accesarea fondurilor europene pentru înființarea unui centru de respiro pentru copii aflați în 

plasament la asistenți maternali profesioniști. 

Accesare finanțare din fonduri europene pentru a construi două centre  de primire în regim de 

urgență destinate persoanelor fără adăpost sau singure, unul fiind în comuna Smulți și celălalt 

în comuna Jorăști. 

Accesare finanțare din fonduri europene pentru modernizarea și dotarea caselor de tip familial 

„David Austin” din localitatea Munteni, „Speranţa” din orașul Tecuci, „Veronica” din orașul 

Târgu Bujor, „Crina” din orașul Târgu Bujor, „Aurora” , „Monica”, „Floare de colţ”, 

„Ştefan”, „Ana”, „Tudor” din municipiul Galaţi, au nevoie de lucrări de modernizare și 

dotare. 

Accesarea fondurilor europene pentru a înființa un centru care să ofere sprijin și suport 

familiilor și copiilor cu Sindrom Langdon Down în județul Galați 

Accesarea fondurilor europene pentru a înființa cel puțin trei locuințe pentru a proteja tinerii 

cu handicap, în municipiu Galaţi, municipiul Tecuci și oraşul Târgu Bujor 

Accesarea fondurilor europene pentru reabilitarea și modernizarea Centrului de Plasament 

“Negru Vodă” 

Accesarea fondurilor europene pentru modernizarea infrastructurii de cercetare a centrelor din 

Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați 

Accesarea fondurilor europene pentru a construi o sală de recuperare, cultură fizică medicală, 

kinetoterapie și activități sportive în cadrul școlii Tecuci. 

Accesarea fondurilor europene pentru extinderea și reabilitarea Liceului Tehnologic “Simion 

Mehedinți” din Galați, precum și consolidarea și repararea , sălilor de sport, cantinei și sălilor 

de clasă 

Accesarea fondurilor europene pentru reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale Specială 

“Constantin Pufan” 

Accesarea fondurilor europene pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Profesionale 

specială “P.P. Neveanu” 

Accesarea fondurilor europene pentru construirea unui Centru medico-social pentru bătrânii 

cu Alzheimer, În localitatea Nicorești 

Accesarea fondurilor europene pentru reabilitarea și dotarea Spitalului Clinic de Urgență “Sf. 

Ap. Andrei”, precum modernizarea și dotarea ambulatoriului de specialitate al spitalului. 

Accesarea fondurilor publice și private pentru Construirea spitalului Regional în județul 

Galați 
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Accesarea fondurilor europene pentru reabilitarea etajului Pavilionului B etaj din Spitalul 

clinic de boli infecțioase “Sf. Cuv. Parascheva”, pentru a îl transforma în Laborator de 

Biologie Moleculară 

Accesarea fondurilor europene pentru reabilitarea, extinderea și dotarea ambulatoriului 

Spitalului de Pneumoftiziologie Galați 

Achiziționarea unui laborator mobil modern pentru Serviciul județean de ambulanță Galați, 

prin accesarea fondurilor europene 

Accesarea fondurilor nerambursabile pentru a institui mărcile patrimoniului european la 

Galați 

Accesarea fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea serviciilor de tele-medicină  în 

județul Galați  

Accesarea fondurilor nerambursabile pentru modernizarea serviciilor de e-bibliotecă, 

dezvoltarea sistemului informațional al bibliotecii publice, înființare puncte de informare 

zonală ale bibliotecii și dezvoltarea centrului județean de arhivă în Galați 

Accesarea fondurilor nerambursabile pentru a finanța organizarea și desfășurarea festivalului 

de carte itinerant Axis Libri Galați - Chișinău –Odessa 

Construirea noului sediu pentru Muzeul de Artă Vizuală prin finanțare provenită din fonduri 

structurale 

Accesarea fondurilor europene pentru reabilitarea muzeelor “Casa Cuza Vodă” și “Casa 

colecțiilor” 

Accesarea fondurilor europene pentru organizarea și desfășurarea festivalului interetnic 

Accesarea fondurilor europene pentru construirea bibliotecii regionale în Galați 

Accesarea fondurilor europene pentru organizarea și desfășurarea cursurilor destinate  

persoanele defavorizate 

Accesarea fondurilor europene privind construire heliport și hangar pentru SMURD Galați 

Accesarea fondurilor Comisiei Europene din programele de schimb de experiență în domeniul 

educației, care urmează să se desfășoare la nivel european. 

 

Scenarii de dezvoltare pentru perioada 2015 -2020 

 

Scenariul 1 – nu se realizează acțiuni corective asupra situației actuale descrise ( fără 

investiții, accesare de fonduri, dezvoltare de proiecte etc.): 

 

Consecințe potențiale: 

Populația din mediul rural va trebui să se deplaseze pe distanțe relativ mari pentru a beneficia 

de asistență socială. 

Unitățile sanitare nu vor fi suficiente pentru a deservi populația din mediul rural 

Aglomerarea spitalelor din zonele urbane 

Deplasarea cu dificultatea a persoanelor din mediul rural aflate în stare gravă 

Migrarea populaţiei (în special a tinerilor) către zone mult mai dezvoltate 

Accesibilitate redusă a patrimoniului cultural. 

Patrimoniul cultural se va degrada 
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Scenariul 2 - se realizează acțiuni corective asupra situației actuale descrise ( se realizează 

investiții, se accesează fonduri de finanțare internaționale și naționale, se dezvoltă în sistem 

integrat noi proiecte etc.): 

 

Consecințe potențiale: 

Populația din mediul rural va beneficia rapid de asistență socială  

Vor fi suficiente unități sanitare pentru a deservi populația din mediul rural 

Spitalele din zonele urbane vor putea face față solicitărilor 

Persoanele din mediul rural aflate în stare gravă vor beneficia de intervenție rapidă 

Migrarea populației se va micșora 

Patrimoniul cultural va fi accesibil 

Patrimoniul cultural va fi asigurat din punct de vedere al mentenanței și al gestionării 

Riscuri asociate: 

Degradarea unor monumente culturale cu valoare națională/internațională deosebită ca urmare 

a lipsei fondurilor de finanțare 

Nevalorificarea eficientă a unor circuite de tip cultural-istorico-religios cu deosebite 

consecințe în plan economic și cultural 

Alterarea stării de sănătate a populației ca urmare a participării scăzute în programe sportive 

Creșterea premiselor unui stil de viață sedentar pentru adulți și persoanele vârstnice 

 

Indicatori de realizare: 

Indicatori de realizare pe termen scurt 

Număr de proiecte culturale accesate și implementate 

Număr de proiecte sociale accesate și implementate 

Număr de circuite de ordin cultural, istoric, religios înființate 

Număr de site-uri arheologice implicate în proiecte 

Numărul de centre culturale înființate 

Numărul de centre culturale renovate 

Numărul de muzee renovate 

Numărul de muzee înființate 

Numărul de școli renovate 

Numărul de școli construite 

Numărul de săli de sport construite 

Numărul de săli de sport renovate 

Numărul de stadioane/săli polivalente construite 

Nr. de centre de cercetare înființate 

Numărul de evenimente culturale desfășurate 

Numărul de parteneriate internaționale în domeniul cultural dezvoltate 

Numărul de evenimente sportive desfășurate 

 

2. Indicatori de realizare pe termen mediu/lung 
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Creștere procentuală a serviciilor sociale în mediul rural. 

Creștere procentuală a activităților culturale în mediul urban și rural 

Creștere procentuală a medicilor pe cap de locuitor la nivel regional și rural. 

Numărul turiștilor străini și români. 

 

Rolul dezbaterilor în cadrul panelului de lucru 

Prezentarea sintetică a analizei diagnostic pentru componenta cadru 

Identificarea unor noi probleme majore ce nu au fost identificate/tratate detaliat în analiza 

diagnostic pe baza metodologiei de tip focus grup ( aproximativ 30 persoane/ panel de lucru 

focus grup) 

Identificarea de noi propuneri pentru soluționarea problemelor identificate (metoda focus 

grup) 

Identificarea a noi riscuri ce vor fi incluse în panelul inițial al riscurilor (metoda focus grup) 

Completarea analizei diagnostic și a scenariilor proiective de dezvoltare în orizontul 2015 -

2020 cu sugestiile venite din partea grupului de lucru 

Acceptarea de către grupul de lucru a formei  propuse pentru analiza diagnostic și a 

scenariilor proiective de dezvoltare pentru orizontul 2015-2020 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
297 

 
  

5. Analiza valorii aduse și impactului produs în dezvoltarea județului Galați în perioada de implementare a strategiei 

și a planului de acțiune (2010 – 2013, respectiv primul trimestru al anului 2014) 
 

În cadrul acestui capitol este analizat modul în care au fost atinse obiectivele strategice propuse în Strategia de dezvoltare a Județului Galați 

2010 pentru perioada 2010 - 2015. În vederea realizării acestei analize echipa proiectului a solicitat informații reprezentanților autorităților locale 

cu privire la proiectele implementate în cadrul Unităților Teritorial Administrative în perioada 2007 – 2014. 

Conform Strategiei de dezvoltare a Județului Galați 2010 au fost definite 6 obiective strategice după cum urmează: 

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea economică  

Obiectivului strategic 2: Creşterea capacităţii administrative 

Obiectivul strategic 3: Amenajarea teritoriului; Dezvoltare urbană și Dezvoltare rurală 

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea/ Modernizarea sistemului de educație. Cultură 

Obiectivul strategic 5: Dezvoltarea/ Modernizarea sistemului sanitar și de asistență socială 

Obiectiv strategic 6: Protecția și conservarea mediului natural și construit 

 

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea economică  

Analizând portofoliu proiectelor implementare la nivelul unităților teritorial administrative ale Județului Galați a fost observată tendința de 

dezvoltare economică. Prin proiectele dezvoltate a fost adus un plus de valoare mediului economic la nivel județean. 

Investițiile în reabilitarea și modernizarea instituțiilor publice contribuie la îmbunătățirea serviciilor, creșterea eficienței personalului angajat și 

gradului de încredere a populației. 

Agricultura este principala activitatea economică din mediu rural al Județului Galați reprezentând o sursă importantă de venit pentru locuitori. 

Dezvoltarea economică a localităților din mediul rural depinde de implementarea proiectelor ce au ca obiective susținerea activităților agricole. 

Din datele primite de la reprezentanții primăriilor au fost identificate proiecte implementate la nivelul Județului Galați care au ca obiective 
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stimularea sectorului agricol prin achiziționarea utilajelor agricole, întreținerea și modernizarea parcului de echipamente agricole, amenajarea 

spațiilor de desfacere a produselor agricole și înființarea centrelor de procesare. 

În mediul rural este observat faptul că autoritățile locale întreprind demersuri pentru dinamizarea sectorului economic oferind facilități agenților 

economici, încurajând societatea civilă să înființeze asociații profesionale și O.N.G. – uri prin care pot atrage fonduri cu finanțare națională și 

internațională. 

În mediu urban activitatea din sectorul economic este susținută atât de mediul public cât și de mediul privat. La nivel județean se observă 

discrepanță din punct de vedere al dezvoltării sectorului economic în mediu urban și în mediul rural. 

În tabelul de mai jos sunt precizate câteva exemple de proiecte care au contribuit la atingerea obiectivului strategic Dezvoltarea economică. 

 

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea economică 

Indicatori de monitorizare Localitate Proiect 

Numărul de instituţii publice 

modernizate/ reconstruite 

Comuna Fundeni Reabilitare sediu administrativ 

Comuna Liești Ghișeu unic-servicii publice complete pentru cetățenii 

Comuna Movileni Extindere sediu Primărie Movileni 

Comuna Movileni Amenajare Centru Civic 

Comuna Munteni Primăria sediu Munteni 

Comuna Suhurlui Reabilitare primărie 

Comuna Ghidigeni Reabilitare Școală Generală Nr. 1 - clasele I-VIII 

Sat Ghidigeni, Comuna 

Ghidigeni 

Unități Școală cu clasele I-VIII 

Sat Tălpigi, Comuna Ghidigeni Reabilitarea soluției de încălzire Școala cu clasele I-VIII 

Sat Tălpigi, Comuna Ghidigeni Extindere și refuncționalizare Școala cu Clasele I-VIII Nr. 1 

Comuna Gohor Consolidare clădire Școală Clasele I-VIII 

Comuna Liești Lucrări de modernizare și extindere Școala Nr. 3, modernizare 

Școala Nr. 2 din Comuna Liești 
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Comuna Movileni Renovare Grădiniță Nr. 1 Movileni 

Comuna Munteni Școală Gimnazială Nr. 2 Munteni 

Sat Nicorești, Comuna 

Nicorești 

Grădiniță cu 3 grupe Sat Nicorești 

Comuna Rediu Extindere și modernizare școală existentă 

Comuna Tudor Vladimirescu Reabilitare Grădiniță 

Aria suprafeţelor amenajate/ 

reamenajate 

Comuna Barcea Piață comunală 

Echipamentele achiziţionate Comuna Băleni Achiziționarea de utilaje pentru Serviciul Situații de Urgență 

Comuna Cerțești Achiziționarea de costume populare 

Comuna Ghidigeni Utilaj pentru lucrări de întreținere, îmbunătățire și exploatarea 

pășunilor 

Comuna Gohor Achiziție încărcător frontal pentru Serviciul Public de 

Gospodărire Comunală 

Comuna Priponești Utilaj deszăpezire 

Comuna Rediu Achiziția de echipamente informatice 

Numărul centrelor de preluare a 

produselor agricole direct de la 

producători 

Comuna Cosmești Crearea Centrului integrat agro - eco - industrial de depozitare, 

prelucrare și comercializare legume - fructe “la Cincu” 

 

Obiectivului strategic 2: Creşterea capacităţii administrative 

În vederea stimulării creșterii capacității administrative ale unui teritoriu trebuie realizate studii prin care să fie analizată situația existentă și din 

care să rezulte nevoile de dezvoltare ale teritoriului. Administrarea eficientă a unei localități implică realizarea lucrărilor de sistematizare ale 

teritoriului. Reprezentanții autorităților locale ale Comunelor Băleni și Liești au implementat proiecte prin care a fost reactualizat Planul 

Urbanistic General al localităților. 

În tabelul de mai jos sunt menționate doar câteva proiecte care au contribuit la atingerea obiectivului strategic Creşterea capacităţii 

administrative în perioada 2007 – 20014. 
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Obiectivului strategic 2: Creşterea capacităţii administrative 

Indicatori de monitorizare Localitate Proiect 

Numărul de analize cu privire 

la capacitatea administraţiei 

publice locale 

Comuna Băleni Lucrări de cadastru imobiliar intravilan și extravilan, reactualizare 

P.U.G 

Comuna Liești Servicii publice performante prin management de calitate 

Comuna Movileni Reactualizare P.U.G 

 

 

Obiectivul strategic 3: Amenajarea teritoriului; Dezvoltare urbană și Dezvoltare rurală 

Amenajarea teritoriului face parte din obiectivele strategice la nivel național însă lucrările de amenajare a teritoriului diferă în funcție de mediul 

și de stadiul de dezvoltarea al localității. Proiectele de amenajarea a spațiului public au ca obiective îmbunătățirea condițiilor de trai, respectarea 

principiului de dezvoltare durabilă și creează cadru optim pentru investitori.  

Conform indicatorilor de monitorizare propuși în Strategia de dezvoltare a Județului Galați 2010 a fost observat faptul că autoritățile locale au 

realizat demersuri pentru atingerea obiectivului strategic Amenajarea teritoriului; Dezvoltare urbană și Dezvoltare rurală. 

Din punct de vedere al stadiului de echipare tehnico – edilitară se poate observa faptul că în mediu rural sunt dezvoltate proiecte în vedere 

înființării sistemelor de alimentare cu apă potabilă, gaze și energie electrică în timp ce în mediu urban sunt căutate soluții și pentru înlocuirea 

surselor de energie și a sistemelor de alimentare.  

Analizând informațiile culese din teritoriu a fost constatat faptul că atât în mediul urban cât și în mediul rural au fost dezvoltate proiecte pentru 

amenajarea spațiilor verzi cu destinație de recreere încurajându-se astfel participarea cetățenilor în spațiul public. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate doar câteva exemple de proiecte implementate la nivel județean care au contribuit la atingerea obiectivului.  
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Obiectivul strategic 3: Amenajarea teritoriului; Dezvoltare urbană și Dezvoltare rurală 

Indicatori de monitorizare Localitate Proiect 

Aria suprafeţelor amenajate/ 

modernizate 

Sat Gohor, Comuna Gohor Consolidare ravenă în punctul Dodan 

Mp de parcuri şi spaţii verzi 

amenajate 

Comuna Băleni Amenajarea unui parc în zona centrală a Comunei Băleni 

Comuna Barcea Parc comunal 

Satele Cosmești, Furcenii Noi și 

Furcenii Vechi, Comuna Cosmești 

Creare parcuri, spații verzi și locuri de joacă 

Sat Malu Alb, Comuna Drăgănești Amenajare parc 

Comuna Liești Îmbunătățirea calității aerului și a peisagisticii stradale prin 

creșterea suprafeței de spațiu verde intravilan 

Comuna Liești Amenajare urbanistică spațiu centru 

Comuna Liești Lucrări de amenajare parc de joacă și recreere 

Comuna Movileni Înființare parc 

Comuna Suhurlui Amenajare parc 

Numărul de locuri de joacă 

amenajate 

Comuna Băleni Amenajarea și dotarea unui centru de joacă și recreere pentru 

copii comunei 

Comuna Valea Mărului Proiectare și amenajare trei locuri de joacă 

Numărul de pasaje/ poduri 

amenajate 

Comuna Cudalbi Lucrări dezvoltare infrastructură tehnico - edilitară 

Construcții de poduri 

Sat Drăgănești, Comuna 

Drăgănești 

Două poduri din beton armat peste Râul Bârlad, zona Sat 

Malu Alb 

Comuna Drăgănești Podeț peste Râul Corozel 

Comuna Drăgănești Podeț canal desecare DN 25 cartier ISLA 2 

Sat Tălpigi, Comuna Ghidigeni Pod din tuburi de beton diametru 1500 peste albia părăsită a 

Râului Bârlad 

Comuna Munteni Pod Munteni 

Numărul de scuaruri şi zone Sat Hanu Conachi, Comuna Trotuare 
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pietonale nou înfiinţate/ 

modernizate 

Fundeni 

Sat Fundeni, Comuna Fundeni Trotuare  

Sat Slobozia Corni, Comuna 

Ghidigeni 

Executare trotuare 

Sat Slobozia Corni, Comuna 

Ghidigeni 

Amenajare trotuare 

Comuna Liești Alei pietonale 

Comuna Movileni Modernizare trotuare și acces în curți, zonele II și IV 

Numărul de locuri de parcare 

nou amenajate 

Comuna Liești Amenajare parcare 

Numărul de km de drumuri 

judeţene / comunale reabilitate/ 

modernizate 

Sat Bălăbănești, Comuna 

Bălăbănești 

Asfaltare stradă principală inclusiv pod 

Comuna Băleni Modernizare drumuri comunale 

Comuna Cerțești Modernizare drumuri comunale 

Comuna Cosmești DC 68, Csmești Vale, de la Km 0 la Km 2 + 340 la 3 + 800 

macadam penetrat cu bitum 

Comuna Costache Negri Reabilitare drumuri 

Comuna Cudalbi Reparații drumuri  comunale sector 1 - 5,6 

Comuna Cudalbi Reparații drumuri comunale sector 7 - 12 

Comuna Drăgănești Modernizare drum comunal DC 62 0+1 Km Malu Alb - 

Movileni 

Sat Tălpigi, Comuna Ghidigeni O șansă tuturor - comunitatea romă Tălpigi 

Componenta 2 - Reabilitarea drumului sătesc DS 65 

Sat Tălpigi, Comuna Ghidigeni Reabilitare rețea stradală 

Sat Tălpigi, Comuna Ghidigeni Reabilitare stradă principală 

Sat Tălpigi Comuna Gidigeni Îmbrăcăminte bituminoasă pe DC 95 

Satele Tălpigi și Gefu, Comuna 

Ghidigeni 

Modernizare prin asfaltare drumuri comunale 
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Sat Ghidigeni, Comuna Ghidigeni Reabilitare drum cimitir 

Sat Corni, Comuna Ghidigeni Reabilitare drum sătesc 

Comuna Gohor Modernizare drum principal 

Comuna Gohor Îmbrăcăminte bituminoasă pe DC 88 Gohor - Ireasca, L = 1,5 

Km 

Comuna Ivești Modernizare drumuri comunale 

Comuna Ivești Asfaltare 5,5 Km străzi comunale 

Comuna Liești Modernizare drumuri comunale 

Comuna Liești Terasare drumuri locale 

Comuna Liești Reparații drum asfaltat 

Comuna Matca Modernizare drumuri comunale 

Comuna Movileni Reabilitare drumuri comunale și sătești 

Comuna Movileni Modernizare DC 60, Km 1 + 400 – 3 + 400 

Comuna Movileni Balastrare ulițe 

Comuna Movileni Modernizare ulițe 

Comuna Movileni Modernizare DC 62 Km 8 + 350 – Km 9 + 000 

Comuna Nicorești Reabilitare DC 69, DC 72 și DC 75 

Comuna Poiana Amenajare șanțuri dalate 

Comuna Poiana Asfaltare ulițe comunale 

Comuna Poiana Pietruire drumuri comunale 

Comuna Priponești Modernizare DC 91 Gara Ghidigeni - Liești 
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Comuna Suhurlui Modernizare DC 26 

 Comuna Suhurlui Proiect Măsura 125 

Modernizare 5 Km drum extravilan 

 Comuna Tudor Vladimirescu Modernizare DC 400 - DC 600 (Str. Nicolae Iorga) 

 Comuna Tudor Vladimirescu Pietruire drum comunal DC 42 Km 5 + 605 - 1135 

 Comuna Tudor Vladimirescu Proiecte de modernizare, reabilitare și întreținere drumuri 

 Comuna Valea Mărului Reabilitare drum comunal 

Numărul de staţii de epurare Comuna Ghidigeni Rețele de canalizare și stație de epurare 

Lungimea reţelei 

reabilitate/instalate de 

echipamente edilitare 

Satele Bursucani și Lungești, 

Comuna Bălăbănești 

Alimentare cu apă 

Comuna Băleni Extindere sursă alimentare apă potabilă în 

Comuna Băleni Extindere capacitate de înmagazinare a sistemului de 

alimentare cu apă, rețea de canalizare, stație de epurare 

Comuna Cerțești Prima înființare rețea de apă uzată (canalizare și stații de 

epurare) 

Comuna Costache Negri Extindere rețea de alimentare cu apă 

Comuna Cudalbi Lucrări dezvoltare infrastructură tehnico - edilitară 

Conducte de alimentare cu apă 

Comuna Drăgănești Extindere rețele electrice 

Sat Drăgușeni, Comuna Drăgușeni Alimentare cu apă 

Sat Hanu Conachi, Comuna 

Fundeni 

Extindere rețea electrică 

Sat Hanu Conachi, Comuna 

Fundeni 

Alimentare cu apă 
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Satele Fundeni și Lungoci, 

Comuna Fundeni 

Alimentare cu apă 

Satele Gefu, Gefu Vechi, 

Ghidigeni, Tăplău, Tălpigi, 

Slobozia Corni, Comuna Ghidigeni 

Extindere rețea alimentare cu apă 

Sat Gârbovăț, Comuna Ghidigeni Forare puț și construirea unui rezervor de 500 mc la 

gospodăria existentă 

Comuna Movileni Alimentări cu apă în sistem canalizat 

Comuna Munteni Alimentare cu apă Comuna Munteni 

Satele Munteni și Frunzeasca, 

Comuna Munteni 

Alimentare gaz 

Satele Piscu Corbului, Mălureni, 

Coasta Lupei, Fântâni și 

Grozăvești, Comuna Nicorești 

Alimentare cu apă  

Satele Dobrinești și Ionășești, 

Comuna Nicorești 

Alimentare cu apă 

Comuna Poiana Reabilitare alimentări cu apă 

Comuna Suhurlui Înființare Gospodarie apă 

Comuna Suhurlui Extindere Gospodărie apă 

 Comuna Tudor Vladimirescu Lucrări de alimentare cu apă 

Comuna Tudor Vladimirescu Alimentare cu apă - subtraversare linie de cale ferată dublă 

electrificată 

 Comuna Valea Mărului Alimentare cu apă 

Numărul de terenuri şi săli de 

sport construite/ amenajate 

Comuna Băleni Amenajare bază sportivă 

Sat Drăgănești, Comuna 

Drăgănești 

Vestiare și tribune 
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Comuna Ghidigeni Modernizare bază sportivă 

Comuna Munteni Bază sportivă 

Comuna Munteni Sală sportivă 

Comuna Liești Proiectare și executare a unei baze sportive multifuncționale 

tip II 

Comuna Nicorești Bază Sportivă multifuncțională 

Comuna Suhurlui Teren sport 

 Comuna Tudor Vladimirescu Racordare utilități, împrejmuire și sistematizare verticală - 

sală de sport 

Numărul de depozite definitiv 

închise 

Comuna Cosmești Închidere și ecologizare puncte de depozitare și gropi de gunoi 

Comuna Liești Închidere platforme de gunoi SMA Liești și zootehnice 

Șerbănești și ecologizarea zonei 

Numărul de contracte încheiate 

cu prestatorii de servicii de 

salubrizare 

Comuna Ivești Înființare serviciu public salubrizare 

Procentul de drumuri publice 

comunale iluminate 

Comuna Băleni Lucrări de reabilitare a rețelelor de iluminat public 

Satele Băltăreți și Cosmești Deal, 

Comuna Cosmești 

Alimentare cu energie electrică abonați și iluminat public 

Comuna Ivești Extindere rețea electrică 

Comuna Liești Proiectare “Extindere rețele electrice în cartierul Rromi, Tarna 

și Grinduri - Șerbănești, Comuna Liești” 

Comuna Matca Extindere rețele electrice “Jumătate de cale” 

Comuna Matca Extindere rețele electrice zona “Piață” 

Comuna Suhurlui Extindere rețea electrică 

Comuna Tudor Vladimirescu Extindere rețele electrice 
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Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea/ Modernizarea sistemului de educație. Cultură 

Sistemul de educație reprezintă unul dintre pilonii care stau la baza dezvoltării teritoriului. Prin investițiile în sistemul educațional se asigură 

condiții optime pentru formarea resurselor umane. În analizării proiectelor implementate până în prezent în Județul Galați s-a constatat faptul că 

în mediul rural a crescut numărul investițiilor în învățământ preuniversitar. Proiectele de reabilitare, modernizare și construcția unităților de 

învățământ indică faptul că teritoriile administrative au nevoie de resurse umane specializate. 

În tabelul de mai jos puteți observa modul în care a fost atins obiectiectivul  Dezvoltarea/ Modernizarea sistemului de educație. Cultură. 

 

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea/ Modernizarea sistemului de educație. Cultură 

Indicatori de monitorizare Localitate Proiect 

Numărul de instituţii de cultură 

reabilitate/modernizate/ 

construite /dotate 

Sat Bursucani, Comuna 

Bălăbănești 

Reabilitare și extindere Cămin Cultural 

Comuna Băleni Reabilitare Cămin Cultural 

Sat Furcenii Vechi, Comuna 

Cosmești 

Reabilitare și modernizare Cămin Cultural 

Comuna Cudalbi Modernizare Cămin Cultural 

Îmbunătățiri aduse sălii de spectacol 

Sat Tălpigi, Comuna Ghidigeni O șansă tuturor - comunitatea romă Tălpigi 

Componenta 1 - Crearea unui centru multifuncțional socio-

educativ 

Comuna Movileni Amenajare Monument Eroi 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
308 

 
  

Comuna Tudor Vladimirescu Reabilitare Cămin Cultural 

Comuna Valea Mărului Amplasare și amenajare Crucea Voievozilor 

Numărul de săli de curs şi 

laboratoare reabilitate 

Sat Bălăbănești, Comuna 

Bălăbănești 

Grădiniță cu o grupă 

Sat Lungești, Comuna 

Bălăbănești 

Grădiniță cu o grupă 

Comuna Băleni Extindere spațiu cu destinația grădiniță 

Comuna Ivești Construire 2 săli de clasă - Școala Nr. 3 Ivești 

 

Obiectivul strategic 5: Dezvoltarea/ Modernizarea sistemului sanitar și de asistență socială 

În cadrul unităților teritorial administrative ale Județului Galați au fost identificate proiecte care au ca obiective îmbunătățirea serviciilor sanitare 

și de asistență socială. Din datele analizate a fost observat faptul că au fost implementate proiecte pentru reabilitarea, modernizarea și construcția 

unităților sanitare care deservesc atât mediul urban cât și mediul rural. 

Investițiile în sectorul asistenței sociale indică faptul că autoritățile realizează demersuri pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate.  

 

Obiectivul strategic 5: Dezvoltarea/ Modernizarea sistemului sanitar și de asistență socială 

Indicatori de monitorizare Localitate Proiect Impact/ Rezultate 

Numărul de unităţi medicale 

reabilitate/ construite si 

echipate 

Sat Bălăbănești, Comuna 

Bălăbănești 

Reabilitare Dispensar uman  

Comuna Barcea Reabilitare Dispensar uman  

Comuna Cosmești Renovarea clădirilor în care 

funcționează cabinete medicale 

și crearea de noi cabinete 

medicale în cadrul 
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dispensarului 

Comuna Matca Construire centru medical  

Comuna Movileni Modernizare acoperiș și fațadă 

Dispensar uman 

 

 

Obiectiv strategic 6: Protecția și conservarea mediului natural și construit 

Din proiectele analizate a fost observat faptul că în Județul Galați sunt implementate proiecte pentru atingerea obiectivului strategic Protecția și 

conservarea mediului natural și construit atât în mediu rural cât și în mediul urban. 

 

 

Obiectiv strategic 6: Protecția și conservarea mediului natural și construit 

Indicatori de monitorizare Localitate Proiect 

Numărul de proiecte 

implementate pentru utilizarea 

surselor de energie alternativă, 

regenerabilă 

Comuna Fundeni Casa verde - Sisteme de înlocuire a energiei 

Comuna Liești Lucrări de reabilitare/completare a sistemelor clasice de încălzire 

cu sisteme care utilizează energia solară 

Aria suprafeţelor reconstruite 

ecologic 

Comuna Suhurlui Împădurire 89 ha 

Comuna Tudor Vladimirescu Reabilitare pășune 
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6. Analiza de potențial a județului Galați în context regional, național și 

internațional 
 

 

În județul Galați formele de relief sunt distribuite proporțional în raport cu suprafața, 

rețeaua hidrografică este bine dezvoltată și oferă o cantitate mare de resurse, există un raport 

echilibrat între resursele neregenerabile și cele regenerabile iar la nivelul întregului județ este 

prezent același tip de climă. Există o faună bogată și variată și o multitudine de arii protejate 

pe teritoriu. Zona în care se situează județul Galați este specifică producție de energie verde, 

Produsul intern brut al județului Galați, se estimează a continuă trendul de creștere. 

Mediul economic este susținut de industrie și în special de comerțul rezultat din activitățile 

portuare, iar parcul tehnologic existent are un potențial mare de a dezvolta domeniul IT la 

nivelul județului. 

În privința agriculturii, numeroase plante pot fi cultivate pe întreg teritoriul județului 

Galați, rețeaua hidrografică reprezintă un avantaj pentru sistemele de irigație. Segmentul de 

creștere al animalelor în județul Galați este foarte diversificat. Domeniul agriculturii are un 

potențial de dezvoltare foarte mare și datorită mărimii zonei rurale, care este aproximativ 90% 

din teritoriu. 

IMM-uri din județul Galați figurează în top 100 firme clasificate la nivel național. 

Tinerii sunt interesați și participă la proiecte de dezvoltare a abilităților antreprenoriale, iar 

spiritul antreprenorial se promovează și prin rândul elevilor. De asemenea, există facilități la 

nivelul județului pentru IMM-uri și există cursuri gratuite de calificare pentru antreprenori. 

Exsită o încurajare a autorităților din județul Galați, față de activitățile economico-

sociale. Există destule firme de consultanță pentru a asista persoanele în dezvoltarea afacerii, 

iar activitățile centrelor de cercetare-dezvoltare din cadrul județului cuprind și sectorul de 

afaceri. 

În județul Galați, durata medie de viață a crescut, raportat la anii precedenți, iar 

municipiul este situat printre polii de creștere la nivel național. La nivel teororial, suprafața 

localităților se extinde, rezultatul fiind schimbările în modul de viață. 

Dimensiunea demografică a județului înregistrează o structură echilibrată a comunelor, 

fondul de locuințe înregistrând o creștere ușoară. 34 dintre unitățile administrativ teritoriale 

componente ale județului Galați se află la limita administrativă/frontalieră. Există măsuri luate 

la nivelul județului care micșorează riscul de apariție al inundațiilor în cadrul localităților. 

Există un număr ridicat de rezervații naturale și marcuri la nivelul județului, localitățile 

urbane și rurale au o densitate ridicată care se situează deasupra mediei la nivel național, 

acestea înregistrând mărimi peste medie raportate la nivel național. 

Județul Galați deține zone de relaționare transnațională, formate oficial prin convenții 

și înțelegeri între state. De asemenea, județul Galați se poziționează la intersecția unor rute 

comerciale ce traversează continental de la Est la Vest și de la Nord la Sud. 

În județul Galați, există numeroase situri ale Natura 2000, nu există riscuri majore de 

poluare și există suprafețe mari de pădure care oferă asigurarea stabilității solurilor. 

În județul Galați, învățământul privat superior este în dezvoltare iar universitățile de 

învățământ teritoriale constituie o rețea aproximativ echilibrată. Serviciile medicale sunt 

asigurate relativ bine în zonele urbane. 

Zona în care se află județul Galați, este o zonă care deține mărturii valoroase ale 

culturii neolitice, ale civilizației antice și medievale dar și ale epocii mai recente, din cele mai 

vechi timpuri. Patrimoniul cultural este compus din 27 de monumente și s-a dovedit existența 

unor cetăți dacice de importanță culturală și istorică deosebită. 
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Aceste principale puncte tari identificate la nivelul județului Galați, trebuie să fie 

consolidate prin investiții către întreținerea lor și perfecționare, pentru a oferi un avantaj care 

să participe la dezvoltarea județului. 

Potențiale avantaje care ar putea exista în județul Galați pot proveni din construirea 

diferitor centre cu rol economic, înființarea organizațiilor de specialiști, încurajarea 

agriculturii și dezvoltarea sectoarele principale pentru mediul economic. De asemenea, 

oportunități la nivelul județului provin din forța de muncă ieftină raportată la intenția tinerilor 

de a dezvolta un spirit antreprenorial, dezvoltarea unui program performant de incubatoare de 

afaceri, crearea unui sistem de comunicare eficientă care să ofere locuitorilor informații 

despre proiecte sau finanțări, de care aceștia pot beneficia și dezvoltarea legăturilor de 

relaționare între piața muncii și învățământ. 

 Județul poate beneficia de un aeroport pentru creșterea nivelelor de trafic, ținând cont 

că are legătură la un drum european. Judeţul Galaţi se află în vecinătatea punctelor vamale 

Giurgiuleşti, Oancea şi Ismail, cu o bună oportunitate de dezvoltare a transportului. Județul 

Galați are două axe majore de transport care vor avea un rol semnificant în consolidarea 

poziției din zona de influență. Dezvoltarea localităților prin intermediul fondurilor structurale. 

Turismul și ecoturismul au un potențial mare de exploatare datorită portofoliului bogat de 

rezervații ce există în Județul Galați, iar resursele naturale pot fi valorificate prin metode 

tradiționale dacă se va implementă o formă de organizare a acestei activități 

 Elementele patrimoniului cultural pot fi valorificate și la nivel internațional prin 

programe de cercetare, iar valorificarea patrimoniului cultural prin dezvoltarea turismului 

durabil va genera rezultate mai bune în privința protejării monumentelor și va crește 

notorietatea zonei. Amplasarea echilibrată în teritoriu a dotărilor de sănătate și asistență 

socială. Înființarea unor instituții publice de asistență socială pentru categoriile afectate de 

boli grave, rare sau incurabile. Construirea unui spital Regional în județul Galați 

Schimbările climatice care influențează în mod direct eroziunea solurilor, agricultura 

și habitatul uman, reprezintă amenințări în județul Galați. În privința naturii, amenințări în 

județ mai apar și din cauza, expunerii unor regiuni din județul Galați la riscuri de inundații și 

expunerea unor zone la riscuri semnificative de ordin seismic. Poluarea solurilor și a apelor 

trebuie evitată.  

În județul Galați, în urma tendinței de creșterea a salariilor, aceasta este urmată de o 

creștere a șomerilor. Sectorul turismului nu este promovat eficient la nivelul județului, cât și 

la nivel național și nu se dezvoltă. Dacă nu sunt investiții suficiente în sectorul industrial, de 

asemenea, nici acesta nu se va dezvolta, ținând cont că este unul din sectoarele principale la 

nivelul județului Galați. 

Dezvoltarea județului poate să fie nefezabilă dacă nu există lipsa implicării locuitorilor din 

județul Galați în cadrul programelor de formare sau finanțare a afacerilor. Continuarea 

tendinței de stagnare a nivelului de firme din județul Galați, înregistrate la Registrul 

Comerțului, reprezintă o problemă în dezvoltarea mediului IMM-urilor, iar creșterea 

impozitelor poate genera dificultăți în privința acordării salariilor mai ales pentru 

microîntreprinderi.  

Accentuarea fenomenului de abandon şcolar, creşterea numărului de persoane care au 

nevoie de protecţie socială, creşterea numărului de persoane necalificate pe piaţă forţei de 

muncă și creșterea fenomenului de evaziune fiscală sunt principalele amenințări care trebuie 

evitate, la nivelul județului Galați. 
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În județul Galați, în cazul sistemului de sănătate, subfinanțarea sectorului de sănătate 

determină reducerea calității serviciilor oferite populației județului, iar creșterea populației 

vârstnice va duce la cerere sporită de servicii de sănătate și îngrijire a sănătății.  

Degradarea infrastructurii unităților de învățământ și a instituțiilor de interes public, 

reprezintă principale amenințări pentru buna desfășurare a activităților de care beneficiază 

populația. 

 

Nivel european  
Regiunile frontaliere/ transfrontaliere au reprezentat un subiect special al dezvoltării 

teritoriale, fie și numai prin prisma apropierii unor regiuni aflate sub autorității statale 

care de cele mai multe ori impun administrări bazate pe principii și legi uneori extrem 

de diferite între ele. La aceasta se adaugă diferențele sau dimpotrivă, similitudinile, 

până la identificare, din punct de vedere spațial, economic, etnic și cultural.  

Identificarea potențialilor factori care favorizează dezvoltarea regională cât și a 

problemelor critice cu care se confruntă comunitățile din anumite regiuni oferă un 

punct de pornire pentru realizarea unei strategii de dezvoltare a regiunilor 

administrative/ frontaliere și nu numai. În conturarea unei strategii de dezvoltare se va 

urmării formularea unor obiective de dezvoltare, elaborându-se planuri de acțiune la 

diferite niveluri, pentru ca spre sfârșit să fie transpuse în politici de dezvoltare care și 

ele sa fie transpuse în programe și proiecte.  

Una dintre cele mai importante politici ale UE care urmăresc dezvoltarea 

regională este Politica de Coeziune. Ea cuprinde „ansamblul instrumentelor și 

procedeelor aplicate în scopul creșterii gradului de coeziune economico-socială a 

ansamblului comunitar. Coeziunea desemnează acel nivel de convergență reală între 

economiile și regiunile unui sistem aflat în proces de integrare care asigură 

funcționarea optimă, echilibrată și promovarea unei dezvoltări armonioase în condiții 

de cost economic și social minim. 

 

Nivel național  

În ceea ce privește nivelul național, acesta preia obiectivele strategice ale Politicii de 

Coeziune a UE, utilizându-le ca suport pentru elaborarea Planurilor Naționale de 

Dezvoltare, ce reprezintă documentul de planificare strategică și programare financiară 

multianuală. El orientează și stimulează dezvoltarea socio-economică a statelor, fiind 

un concept specific politicii europene de coeziune economică și socială. 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-

2020-2030  

Elementul definitoriu al acestei strategii naționale este racordarea deplină a României 

la o nouă filosofie a dezvoltării, proprie Uniunii Europene și larg împărtășită pe plan 

mondial - cea a dezvoltării durabile.  

Strategia vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe termen scurt, mediu 

şi lung:  

Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării durabile 

în ansamblul programelor şi politicilor publice ale României ca stat membru al UE.  

Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țârilor Uniunii Europene la 

principalii indicatori ai dezvoltării durabile.  

Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al 

țărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 
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Nivel regional  

 

Judeţul Galaţi face parte din regiunea Sud-Est a României, pentru care s-a elaborat un 

Masterplan prin care se urmărește identificarea priorităților de dezvoltare pe baza 

resurselor endogene ale regiunii, precum și pe baza oportunităților oferite de politica 

de coeziune a Uniunii Europene
94

. Masterplanul Regional pentru Regiunea de 

Dezvoltare Sud Est (Masterplan Regional Sud-Est) este un document strategic realizat 

sub coordonarea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est. În conformitate cu 

atribuțiile sale în domeniul susținerii dezvoltării regionale documentul conturează 

cadrul strategic de referință pentru planificarea regională. 

Elaborarea Masterplanului Regional Sud-Est a început în noiembrie 2009 odată cu 

finalizarea Planului de Dezvoltare Regională 2009-2013 a Regiunii de Dezvoltare 

Sud-Est. Ulterior, în cursul anului 2010, au fost dezvoltate următoarele documente, 

printre care se află și Cadrul Regional Strategic de Referință 2010-2020.  

Cadrul Regional Strategic de Referință 2010-2020 formulează strategia de 

dezvoltare sustenabilă pentru Regiunea Sud-Est, luând în considerare cadrul în 

evoluție al politicilor UE, pentru a fundamenta obiectivele de dezvoltare ale regiunii.  

 

 

Analiza ariilor/ zonelor de creștere teritorială  ale județului Galați în perioada 2015-

2020 

 

Pentru a ușura înțelegerea teritoriului județului Galați, se propune împărțirea acestuia in mai 

multe zone, astfel:  

Zona de Sud - UAT din Zona Urbana Funcțională a Municipiului Galați 

Zona de Vest - UAT de pe Valea Siretului 

Zona de Est - UAT de pe Valea Prutului 

Zona de Nord și Centru - UAT cuprinse între cele 3 zone de mai sus 

 

Pentru cele 5 domenii (economic, demografic, social, cultural, administrativ-teritorial) se 

definesc elemente de sumar pozitive, neutre și negative
i
 pe fiecare zonă în parte, astfel

ii
: 

 

 Economie Demografie Social Cultură Administrativ Caracter 

predominant 

Zona 

de Sud 

 

++ + + + + + 

Zona 

de Vest 

 

+ - - 0 + 0 

Zona 

de Est 

 

0 -- - - + - 

Zona 

de 

Nord și 

Centru 

- -- - 0 + - 

                                                           
94 Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritorială, “Consultare şi parteneriat pentru consolidarea dimensiunii teritoriale în viitoarea 
perioadă de programare 2014 – 2020”,  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
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Se constată prin sintetizarea elementelor din tabelul de mai sus că, din punct de vedere 

teritorial: 

Zona de Sud are potențial de creștere mediu-ridicat (datorat în principal proximității 

concentrării din zona Municipiului Galați)   

Zona de Vest are potențial de creștere mediu (datorat în principal proximității axei de 

dezvoltare adiacentă drumului european E85)   

Zona de Est are potențial de creștere mediu-scăzut (datorat în principal proximității frontierei 

externe a UE)   

Zona de Nord și Centru are potențial de creștere mediu-scăzut (datorat în principal lipsei de 

accesibilitate) 

 

 

 

Se pot defini următorii indicatori pe domenii: 

Economie - PIB pe cap de locuitor, VAB agricultură, Densitatea întreprinderilor, 

Cercetare-dezvoltare, Fluxuri turistice, Infrastructură rutieră 

Demografie - Densitatea populației, Rata de ocupare, Rata șomajului, Sporul natural 

al populației, Rata mortalității infantile, Durata medie a vieții  

Social - Rata abandonului școlar, Rata sărăciei relative, Raportul de dependență 

economică, Pensia medie lunară, Numărul mediu al pensionarilor 

Cultură - Biblioteci pe categorii, Cinematografe pe categorii, Instituții și companii de 

spectacole sau concerte, Muzee și colecții publice 

Administrativ - Datoria publică în PIB, Încrederea cetățenilor în instituțiile statului, 

Disponibilitatea guvernării electronice, Ponderea persoanelor de 16-74 de ani care 

au folosit internetul în ultimele 3 luni pentru a accesa site-urile autorităților publice 

 

Alte domenii cheie pentru analiză cu indicatorii aferenți: 

Sănătate publică - Unități sanitare pe categorii, Paturi în unitățile sanitare, 

Personalul medico-sanitar, Speranța de viață la naștere, Rata deceselor datorate 

bolilor cronice 

Educație - Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional de către tineri, 

Ponderea populației cu nivel scăzut de educație, Personal didactic pe niveluri de 

educație, Rata abandonului școlar  

Producție și consum durabile - Productivitatea resurselor, Deșeuri colectate pe 

locuitor, Gradul de acoperire a populației cu servicii de salubritate, Rata de 

motorizare  

Mediul înconjurător - Cheltuieli pentru protecția mediului pe activități, Resursele de 

apă pe surse de apă și bazine hidrografice, Emisiile totale de gaz cu efect de seră, 

Dependența energetică, Ponderea energiei electrice din surse regenerabile în totalul 

energiei electrice   
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7. Analiza polilor de creștere ai județului Galați în perioada 2015 - 2020 
 

 

Analiza polilor de creștere ai județului Galați în cadrul actualei perioade de programare, 

trebuie să fie strâns legată deopotrivă de contextul intern, cât mai ales de contextul 

internațional de dezvoltare generală dar și în cadrul regiunilor și polilor de creștere. 

Astfel, un prim document important de menționat aici este Strategia Europa 2020, al cărei 

fundament  se axează pe dezvoltarea a trei priorități majore: 

Prioritatea 1 :creștere inteligentă - dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; 

Prioritatea 2: creștere durabilă - promovarea unei economii mai eficiente din punctul de 

vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive; 

Prioritatea 3:  creștere favorabilă incluziunii - promovarea unei economii cu o rată ridicată a 

ocupării forței de muncă, în măsură să asigure coeziunea economică, socială și teritorială. 

Prioritățile postulate prin intermediul agendei Strategia Europa 2020, dar și coroborând aceste 

prevederi cu Tratatul Lisabona, se poate evidenția rolul deosebit al zonelor urbane ca 

potențiale motoare de creștere inteligentă, durabilă și inclusivă. 

Astfel zone urbane datorită tendinței de dezvoltare centrifuge ( în sensul că industriile 

migrează prin natura lor spre periferia orașelor) tind să acapareze noi zone ale periferiilor 

urbane, sau să cupleze cu unitățile administrative situate în aceste zone periferice dând naștere 

unor noi structuri de dezvoltare urbană și periurbană, ce dau naștere așa numiților poli de 

dezvoltare. 

Dezvoltarea urbană trebuie să țină cont de niște provocări evidente generate de tendințele de 

dezvoltare policentrică, ce sunt active și mai ales, cu un potențial deosebit de dezvoltare în 

universul anilor 2020-2030. 

Strategiile de dezvoltare urbană nu mai reprezintă de mult doar opțiuni pentru orașe și 

municipalități, ci au valoarea efectivă a unor căi eficiente de administrare a unor resurse 

disponibile ( sau cu potențial de atragere prin intermediul investițiilor) în sensul stimulării 

creșterii inteligente a localităților și de realizare a obiectivelor propuse la nivelul 

documentelor programatice. 

România a adoptat încă din anul 1998 principiul regiunilor de dezvoltare ( cele opt 

macroregiuni existente la nivel actual), ce conțin fiecare populație de nivelul NUTS 2 ( 

conform clasificărilor statistice internaționale). Pentru fiecare din aceste regiuni de dezvoltare 

au fost definiți poli de creștere economică, în conformitate cu capacitatea reală ( dar și 

prognozată ) de dezvoltare a fiecăreia din regiunile menționate în parte.  

Există la nivel național un număr de șapte poli de creştere, constituiți din municipiile: 

București,  Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti şi Timişoara95 

În 17 septembrie 2008, Guvernul a aprobat prin ordonanță de urgență modificarea HG 

998/2008, prin care se introduc alături de cei șapte poli de creștere și un număr de 13 poli de 

dezvoltare urbană, aceștia fiind în municipiile:  Arad, Baia-Mare, Bacău, Brăila, Galaţi, 

Deva, Oradea, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu-Mureş. 

Așadar, unul din cei 13 poli de dezvoltare urbană la nivel național, îl reprezintă 

Municipiul Galați.  

                                                           
95

 HG 998/2008 
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Importanța polilor de dezvoltare urbană s-a transpus și în politicile de finanțare 

prioritară a acestora 

Astfel, în perioada de programare 2007 -2013, pentru finanţarea polilor de dezvoltare urbană a 

fost alocat un procent de până la 20% din sursele financiare aferente Axei Prioritare 1: 

„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului 

Operaţional Regional 2007-201396. 

Criteriile de bază în stabilirea polilor de dezvoltare urbană au fost: 

►  potenţialul de dezvoltare economică 

► capacitate de cercetare-dezvoltare şi inovare (universităţi, institute de cercetări, centre de 

excelenţă) 

► infrastructură de afaceri adecvată 

► accesibilitate (rutieră, feroviară, aeriană, maritimă) 

► servicii publice oferite 

► capacitatea de asociere administrativă 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a fost  desemnat autoritate naţională 

responsabilă cu elaborarea şi implementarea politicii în domeniul polilor de creştere şi ai 

polilor de dezvoltare urbană. 

În mod evident este important de menționa aici faptul că există politici de realizare a unei 

strânse interconectări la nivel programatic între polii de creștere naționali și polii de 

dezvoltare urbană, pe de-o parte, iar pe de altă parte între polii de dezvoltare urbană la nivel 

intrinsec. 

La nivelul analizei noastre este de menționat că interacția cea mai reprezentativă o asigură 

relația între polii de dezvoltare urbană Galați – Brăila. 

Strategiile actuale de dezvoltare  policentrică actuală, fac referire deja la polul de dezvoltare  

Galați –Brăila. 

În afară de dezvoltarea la nivel macro națională ( prin poli de creștere) sau regională ( prin 

poli de dezvoltare) există tendințe evidențe de atribui caracteristici valențe de creștere la nivel 

local, care prezintă o simptomatologie similară cu a unor poli ( fără a se putea identifica la 

nivel terminologic cu aceștia). 

Nivelul imediat următor de abordare este cel al localităților, care urmează o tipologie de 

dezvoltare articulată pe o metodologie centrată pe priorități locale. 

Astfel, conform strategiei de remodelare a României 2013, au fost definite o serie de priorități 

la nivel local97 

 

Priorităţi la nivel local 

 

• Îmbunătăţirea infrastructurii care conectează oraşele şi zonele înconjurătoare acestora, în 

vederea extinderii masei lor economice; 

                                                           
96

 www.fonduri-structurale.ro 
97 Buhociu Dragoș Horia, Document de sinteză privind cadrul general al planificării și dezvoltării strategice 

urbane și teritoriale în România, august 2014, p.16 
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• Promovarea unor instituții bune în zonele mai slab dezvoltate (în special în educaţie, 

sănătate, infrastructura de bază pentru serviciile publice etc.), pentru a promova mobilitatea 

oamenilor şi pentru a încuraja creşterea standardului de viaţă; 

• Promovarea investiţiilor în calitatea vieţii în zonele cu potențial ridicat de creștere, pentru a 

spori capacitatea de a atrage şi păstra capitalul uman necesar; 

• Proiectarea şi implementarea unor măsuri care să vizeze grupurile marginalizate şi 

minoritare, în vederea susţinerii participării acestora la procesele de dezvoltare, ca părţi active 

ale economiei. 

Aceste priorități la nivel local se întâlnesc cu siguranță și la nivelul județului Galați.  

Un aspect deosebit de important îl reprezintă corelarea prevederilor prezentei strategii de 

dezvoltare cu prioritățile de dezvoltare la nivel național și identificarea deopotrivă a 

particularităților existente la nivelul localităților din județul Galați. 

Existe de asemenea un aspect deosebit de important care trebuie menționat aici și anume 

faptul că în cadrul PATJ Galați au fost definite municipiul Tecuci, orașele Berești și Târgul 

Bujor, precum și un număr de șapte comune reprezentative din punct de vedere economic dar 

și al dezvoltării urbane în cadrul  județului Galați, de a reprezenta veritabile centre de 

coordonare cu rol catalizator pentru comunele arondate. 

Prezentarea centrelor de coordonare, care pot fi privite și cu un rol de catalizator pentru ariile 

acoperite în cadrul unităţilor administrativ teritoriale este următoarea98 : 

- Mun. Tecuci - centru coordonator pentru comunele: Cosmeşti, Munteni, Negrileşti, Matca, 

Drăgăneşti, Movileni; 

- Oraş Bereşti - centru coordonator pentru comunele: Bereşti – Meria, Bălăşeşti, Bălăbăneşti, 

Rădeşti, Cavadineşti, Suceveni; 

- Oraş Târgu Bujor - centru coordonator pentru comunele: Băneasa, Oancea, Vlădeşti, 

Vîrlezi, Corni, Băleni,Fîrţăneşti 

- Corod – centru coordonator pentru comunele: Cerțești, Drăguşeni, Smulţi; 

- Cudalbi – centru coordonator pentru comunele: Valea Mărului, Griviţa; 

-Pechea – centru coordonator pentru comunele: Costache Negri, Suhurlui, Rediu, Cuza Vodă, 

Slobozia Conachi; 

- Lieşti – centru coordonator pentru comunele: Iveşti, Umbrăreşti, Fundeni, Nămoloasa, 

Tudor Vladimirescu; 

- Frumuşiţa – centru coordonator pentru comunele: Măstăcani, Cuca, Scîntieşti, Folteşti, 

Tuluceşti; 

- Independenţa – centru coordonator pentru comunele:Piscu, Schela, Braniştea; 

- Ţepu – centru coordonator pentru comunele: Nicoreşti, Buciumeni, Poiana, Gohor, 

Brăhăşeşti, Ghidigeni, Priponeşti 

 

Rolul centrelor de coordonare catalizatoare ar trebui privit din câteva perspective 

complementare: 

în primul rând centrele de coordonare au rol de vectorizare, cu alte cuvinte imprimă direcția 

de dezvoltare al UAT-urilor arondate 

în al doilea rând reprezintă un model de dezvoltare 

                                                           
98

 Conform PATJ Galați, Elaborat de INCD –URBAN –INCERC, 2011, pag.48 
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în al treilea rând constituie un pol de progres 

în al patrulea rând are rol de coordonare în prevenire a efectelor catastrofelor naturale 

în al cincilea rând are rol de a coordona protejarea patrimoniul cultural și natural  

în al șaselea rând are rolul de a contribui la reducerea disparităților regionale  

 

 

 

Concluzie: Strategia de dezvoltare Orizont 2020, Tratatul de la Lisabona, o multitudine de alte 

tratate și prevederi internaționale și naționale postulează importanța dezvoltării inteligente, 

durabile, inclusive, complexe, prin intermediul polilor de creștere. La nivel național există 7 

poli de creștere și 13 poli de dezvoltare urbană ( printre care și Municipiul Galați). La nivelul 

județului există o structură de coordonare prin intermediul unor centre catalizatoare cu rol de 

polarizare a interesului de dezvoltare integrate a comunelor aflate în arealul de cuprindere. 

Modelul de dezvoltare prin intermediul structurilor de coordonare la nivelul comunelor, 

asigura un progres asemănător polilor de dezvoltare ( fără însă a face o confuzie de 

terminologică între cele două concept totuși structural diferite).   
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8. Riscuri și analiza riscurilor identificate la nivel de strategie județeană 

pentru perioada 2015 - 2020 
 

 

În realizarea activităților care au stat la baza redactării documentului Strategiei de Dezvoltare, 

a analizelor realizate, precum și a metodologiei cadrul utilizate, au fost luate în considerație o 

serie de riscuri, care prin natura lor au influențat, sau ar fi putut influența în mod important, 

sau mai puțin important desfășurarea etapelor propuse.  

Este cunoscut din literatura de specialitate faptul că în principiu riscul reprezintă un produs 

între valorile curbei de distribuție a probabilității, cu valori ale curbei de distribuție a 

impactului. Cele mai simple modele de analiză a riscurilor împart clasele de probabilitate, 

respectiv de impact, în cadrul unor valori simplu de utilizat și acceptat, de tipul unei scale 

triptice ( ce operează cu valori de tipul :mic, mediu, mare). 

Scorul global de risc se calculează în principiu ca un produs între valorile probabilității 

asociate ( cu nivelele : mic, mediu, mare)  și valorile de impact asociat ( cu nivelele: mic, 

mediu, mare). 

Așa cum probabilitatea, respectiv impactul au o scală proprie asociată magnitudinii, în același 

mod și riscul global ( ca produs formal al probabilității și impactului ) prezintă o scală proprie 

cu o magnitudine similară ( de tipul: mic, mediu, mare) dar cu un grad de diversificare mult 

mai ridicat. 

Într-o astfel de abordare, majoritatea școlilor de management a riscurilor (precum și un număr 

important de autori de cărți și articole relevante în domeniul riscurilor) adoptă o metodă de 

identificare și analizare a impactului riscurilor prin intermediul așa numitului cod al culorilor, 

sau metoda semaforului, după natura culorilor utilizate în descrierea stărilor asociate riscurilor 

globale. 

Astfel în timp ce culoarea verde este permisivă ( indicând o valoarea asociată scăzuta a 

riscului), culoarea galben reprezintă o posibilă atenționare asupra creșterii riscului în scala de 

magnitudine ( și ca urmarea a gradului de atenție cuvenită fiecărei etape specifice în parte). 

În ceea ace privește culoarea roșie, apariția acesteia induce în mod automat o necesitate a 

gestionării riscului respective, în sensul diminuării efectului acestuia ( prin intermediul 
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metodologiei specifice de management a riscurilor), sau chiar a eliminării lui (acolo unde este 

cu putință). 

Un astfel de cod al culorilor, asociat unei scale de magnitudine a riscurilor, poate îmbrăca 

următoarea formă: 

 

Rolul analizei preliminare este a identifica riscurile inițiale la care se supune procesul de 

elaborare a Strategiei de Dezvoltare și de a putea introduce riscurile aferente în cadrul claselor 

corespunzătoare, urmărind următoarea structură matricială, prezentată mai jos: 

 

  
 

   

Clase ale riscurilor  Interpretare risc Clasificare Culoare asociată 

Foarte mare 

(Impact mare/ 

Probabilitate mare) 

Risc foarte important. Trebuie 

luate decizii urgente în timp real, 

deoarece situația poate deveni 

critică 

A 

 

Mare 

(Impact mare/ 

Probabilitate medie) 

sau 

(Impact mediu/ 

Probabilitate mare) 

Risc important. Trebuie luate 

măsuri în timp relativ scurt, 

încercându-se diminuarea 

gradului de risc până într-o zonă 

acceptabilă 

B 

 

Mediu 

(Impact mediu/ 

Probabilitate medie) 

Risc de importanță medie. 

Trebuie urmărită evoluția sa, 

aplicându-se strategii de 

management de risc, pentru a nu 

trece într-o clasă superioară de 

gravitate 

C 

 

Mic 

(Impact mediu/ 

Probabilitate 

scăzută) 

sau 

(Impact scăzut/ 

Probabilitate medie) 

Risc de importanță mică. 

Trebuie identificată strategia 

adecvată de gestionare a riscului 

sau de transfer a acestuia ( acolo 

unde este posibil, sau acolo unde 

este cazul) 

D 

 

Foarte mic 

(Impact scăzut/ 

Probabilitate 

scăzută) 

Risc de importanță foarte 

scăzută. Trebuie decis asupra 

acceptării acestuia, transferului 

sau monitorizării, spre a nu trece 

într-o clasă superioară ca 

gravitate. 

E 

 

       

IMPACTUL 
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Riscurile inițiale identificate la nivelul Strategiei de Dezvoltare a județului Galați 2015 -2020, au fost 

obținute: 

în urma consultării literaturii de specialitate în domeniu 

în urma realizării unor ședințe de brainstorming în interiorul echipei ce a redactat strategia 

consultând o bază a  riscurilor  asociate proceselor de inițiere, întâlnite în cadrul unor alte 

strategii de dezvoltare realizate de către Master Evaluation Srl. 

Riscurile inițiale identificate au fost introduce în cadrul a două clase distincte: riscuri interne ( ce apar 

în zona de incidență a mediului intern organizațional), respectiv riscuri externe ( ce apar ca urmare a 

modificărilor sau presiunilor înregistrate în mediul extern organizațional). 

Riscurile interne ( identificate la nivelul strategiei județene), au fost împărțite în  următoarele 

clase: 

 

Riscuri tehnice 

Riscuri tehnologice 

Riscuri economice 

Riscuri financiare 

 

   Clasele analizate, au informațiile asupra riscurilor component prezentate mai jos: 

Clasa de risc Probabilitate Impact Scor risc Culoare Strategie adoptată 

Risc tehnic      

P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
TE

A
 

 

Scăzut Mediu Mare 

(nesemnificativ, 
trebuie doar 

notat) 

(impact 
rezonabil, 
necesită 

monitorizare) 

(va avea un 
impact 

semnificativ) 

Scăzută 

E D C 
(puţin 

probabil 
să se 

întâmple) 

Medie 

D C B 

(se poate 
produce 

la un 
moment 

dat) 

Mare 

C B A 
(probabil 

se va 
produce) 
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volum informațional 

ridicat 

3 2 6  gestionarea 

informațiilor în 

clustere de 

specialitate  

metodologia utilizată 

să nu fie adecvată 

1 3 3  metodologia de 

abordare a studiului 

a fost discutată în 

detaliu cu 

reprezentanții CJ 

Galați 

Risc tehnologic      

informațiile de 

natură tehnologică în 

studiu  utilizate în 

mod inadecvat 

1 3 3  utilizarea unor 

specialiști cu 

experiență în cadrul 

zonelor ce necesitau 

expertiză de 

specialitate 

soluții de ordin 

tehnologic eronate 

(propuse în cadrul 

studiului)  

1 3 3  soluțiile au fost 

propuse de 

specialiști în 

domeniu 

Risc economic      

informațiile de ordin 

economic utilizate în 

cadrul strategiei sunt 

potențial 

interpretabile 

2 2 4  au fost utilizate în 

cea mai mare parte a 

cazurilor informații 

din surse oficiale ( 

sau din partea unor 

instituții 

reprezentative) 

aprecierile asupra 

soluțiilor economice 

propuse în cadrul 

studiului să fie 

incorecte 

 

 

1 3 3  au fost propuse 

soluții de  către 

experți specialiști în 

domeniul economic 
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Risc financiar      

 

Costurile elaborării 

strategiei să nu fie 

decontate la timp 

 

2 

 

2 

 

4 

  

costurile au fost 

suportate integral de 

consultant, până la 

momentul acceptării 

documentelor 

strategiei 

 

aprecierile asupra 

datelor de ordin 

financiar să fie 

incorecte 

 

 

1 

 

3 

 

3 

  

au fost propuse 

soluții de  către 

experți specialiști în 

domeniul economic 

 

Riscurile externe ( identificate la nivelul strategiei județene), au fost împărțite în  următoarele 

clase: 

Riscuri juridice 

Riscuri politice 

Riscuri economice 

Riscuri de mediu 

Clasa de risc Probabilitate Impact Scor risc Culoare Strategie adoptată 

Risc juridic      

Legislație ce se 

modifică consistent 

2 2 4  au fost analizate 

datele din 

perspectiva ultimelor 

informații prezente 

în cadrul bazelor 

informaționale de 

specialitate 

Legislație 

nearmonizată la 

nivel UE/național 

1 3 3  au fost analizate 

diferențele de ordin 

legislative de către 

juriști, evitându-se 

realizarea de analize 

cu date 
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neconcludente 

Riscuri politice      

politici publice 

diferite în țări ale UE 

analizate, sau în 

cadrul altor regiuni 

de dezvoltare 

1 3 3  în studiile întreprinse 

s-a ținut cont de 

aceste disparități 

incongruențe la 

nivelul politicilor 

analizate la nivelul 

strategiei 

1 3 3  s-au utilizat 

specialiști în 

domeniul, atunci 

când s-au realizat 

analizele 

Risc economic      

datele din analizele 

economice studiate 

să fie tributare 

contextului economic 

de la acel moment 

dat 

2 2 4  au fost realizate 

corelații cu date 

provenite și din alte 

surse, spre a valida 

informațiile primite 

Risc de mediu      

datele de mediu 

analizate sunt 

relevate doar pentru 

anumite porțiuni din 

regiunea Sud – Est și 

nu pentru tot județul 

Galați  

2 2 4  analizele realizate au 

fost corelate cu 

datele de mediu 

provenite din mai 

multe surse de 

informare 

 

Pe parcursul realizării analizei riscurilor, acestea au fost scalate și trecute în cadrul claselor specific, pe 

baza unei metodologii stricte urmate de consultant. 

Riscurile analizate au fost identificate și trecute în cadrul metodologiei de reducere progresivă a 

riscurilor, strategia fiind de reducere progresivă a valorii globale a acestora. 
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Managementul riscurilor în implementarea Strategiei de Dezvoltare a județului Galați 2015 -

2020 

O componentă importantă în gestionarea riscurilor pe parcursul implementării activităților prezentei 

Strategii de Dezvoltare, o reprezintă procesul continuu de reducere progresivă a riscurilor existente, 

gestionarea riscurilor reziduale și nu în ultimul rând, identificarea noilor riscuri ce apar în cadrul 

perioadei de implementare. 

Procesul de gestionare a riscurilor în implementare, începe cu o acțiune de evaluare a riscurilor 

cunoscute și de planificare a răspunsurilor la factorii de risc pe care deja îi cunoaștem. Important însă 

este de menționat faptul că acești factori beneficiază de o evoluție dinamică, modificându-se suficient 

de rapid ( de cele mai multe ori) coeficienții pentru scala de magnitudine a probabilității sau a 

impactului. Urmează etapa de monitorizare și control a riscurilor, în care sunt identificate 

magnitudinile de potențială realizare a riscurilor globale, precum și identificarea noilor riscuri, ce sunt 

incluse în algoritmul de gestionare a acestora după următoarea matrice: 

Imaginea 16. Matricea de gestionare a riscurilor în implementare 

 

Sursa: Opran Constantin, Stan Sergiu, Managementul Proiectelor, Editura Bren, 2008 
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Rolul echipei de implementare a strategiei de dezvoltare este de a monitoriza și controla în permanență 

regimul riscurilor, pentru ca acestea să nu depășească cotele asumate inițiale și să se transforme în 

probleme reale. 

Concluzie: Riscurile sunt prezente în toate domeniile de activitate și acțiunea lor nu poate fi 

neglijată, datorită consecințelor deosebite pe care acestea le pot genera. Evidența arată că 

există metodologii de management a riscurilor, rolul acestora fiind de a putea da o perspectivă 

clară și eficientă asupra modalităților practice de reducere progresivă a riscurilor, de transfer 

sau de evitare a acestora. 

În cadrul prezentei Strategii de Dezvoltare au fost identificate deopotrivă riscuri interne, cât și 

riscuri externe, ce au fost mapate, evaluate și calculate, în sensul reducerii efectului acestora. 

De asemenea, a fost furnizat un scurt cadru metodologic pentru abordarea riscurilor în cadrul 

perioadei de implementare a strategiei.  
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9. Viziunea strategiei de dezvoltare 
 

 

Una dintre cele mai importante componente ale dezvoltării durabile ale unei regiuni, o 

reprezintă stabilirea unei viziuni de dezvoltare coerente, ancorate în realitate, dar în același 

timp cu deschidere strategică spre viitor. 

Modul în care județul Galați se raportează la viitor, reprezintă deopotrivă o oportunitate, însă 

în același timp este fără îndoială și o mare provocare pe calea către progres. 

Viziunea de dezvoltare a județului Galați în orizontul 2015 -2020, își propune să continue 

calea de afirmare a acestei regiuni, în contextul complex la nivel național și internațional, 

mizând pe maximizarea avantajelor proprii de ordin natural, geo-politic, economic, cultural și 

turistic. 

Calea pe care își propune să o urmeze Consiliul Județean Galați în următorii ani este una 

europeană, modernă, centrată pe maximizarea potențialului existent dar și de promovare a 

noului, ce provine din mediul național și internațional și poate genera plus –valoare reală. 

Viziunea de dezvoltare a județului Galați a fost construită pe baza unei abordări flexibile, 

axate pe o armonizare a celor două sisteme fundamentale care au stat la baza proiectivă a 

construirii viziunii.  

Este vorba despre identificarea  nevoilor de dezvoltare ale comunelor și orașelor și 

centralizarea acestora la nivel de județ ( într-o abordare de tip bottom –up), corelată și 

armonizată cu identificarea nevoilor de dezvoltare la nivel național și internațional, făcându-

se o  centralizare și adaptare a acestora la nevoile de dezvoltare ale județului Galați (într-o 

abordare de tip top –down). 

Viziunea de dezvoltare a județului Galați pentru orizontul 2015 -2020, își propune prin natura 

sa, următoarele deziderate: 

corelarea activă și eficientă cu misiunea și valorile asumate ale Consiliului Județean Galați 

identificarea unor direcții coerente de progres, ce au drept scop consolidarea poziției de 

referință a județului Galați în regiunea Sud- Est 

conectarea activă a județului la problemele esențiale cu care se confruntă  regiunea Sud –Est 

și generarea de soluții eficace și durabile pentru soluționarea acestor probleme 

creșterea rolului geo-politic, economic, social, cultural, jucat de județul Galați la nivel 

național 

obținerea statutului de pol de excelență în privința bunelor practici de dezvoltare ale regiunii 

Dunării, în concordanță cu prevederile strategiei de dezvoltare a Dunării 

creșterea importanței transportului de mărfuri și persoane pe Dunăre în general și accelerarea 

dezvoltării Galațiului ca oraș port, în particular 

Creșterea importanței și a vizibilității la nivel internațional a județului Galați 

 

Viziunea se fundamentează pe construirea unor piloni de dezvoltare pentru intervalul 2015 

-2020, care pregătesc județul Galați pentru următoarea perioadă de programare ( universul 

de timp 2030).  

Pilonii propuși ai viziunii se sprijină pe arii majore de dezvoltare, caracteristice pentru 

fiecare  pilon în parte. Pentru fiecare arie majoră de dezvoltare se identifică acțiuni 

concrete, ce au drept rol de a contribui la satisfacerea nevoilor identificate.  

Pornind de la această bază, se pot defini programe articulate sau portofolii de proiecte ce 

conțin soluții reale pentru problemele identificate. 
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În această paradigmă, viziunea imprimă direcția de dezvoltare, strategia reprezintă 

instrumentul de punere în practică al viziunii, în timp ce programele/ portofoliile de 

proiecte, prin intermediul proiectelor, sunt mijloace de satisfacere a nevoilor identificate 

pe baza abordărilor bottom –up și top –down. 

Cu alte cuvinte, atingererea indicatorilor propuși la nivel de program/ portofoliu de 

proiecte, prin intermediul indicatorilor de proiect, reprezintă de fapt modalități de 

cuantificare a gradului de satisfacere a nevoilor identificate. 

Viziunea de dezvoltare  pentru perioada 2015 -2020, se corelează cu abordarea strategică 

din perioada 2010 -2014, completând și valorificând  rezultatele obținute,  axându-se pe 

un sistem complex centrat în jurul a 6 piloni de dezvoltare: 

Pilon 1.  Competitivitate economică și creștere sustenabilă 

Pilon 2.  Agricultură modernă sustenabilă și investiții în eco –agricultură 

Pilon 3. Rețea de drumuri, utilități și transport eco –eficient, într-un cadru  urbanistic modern  

Pilon 4. Sănătate, cultură și educație pentru viitor 

Pilon 5. Mediu pentru toți 

Pilon 6. Politici publice novatoare și eficiente 

 

Cei șase piloni de dezvoltare ai strategiei pentru orizontul 2015 -2020, se sprijină pe un număr 

de 15 arii tematice majore, prezentate sub forma unor cadre, ce au fost cuprinse și evidențiate 

detaliat în cadrul analizei SWOT prezentate în cadrul acestui document. 

Construcția celor șase noi piloni de dezvoltare pentru orizontul 2015 -2020, dezvoltați în jurul 

celor 15 arii majore, s-a realizat ținând cont de corelarea cu fostele arii tematice majore, 

cuprinse în strategia 2015 -2020.  

Structura detaliată a ariilor majore și corelarea acestora cu pilonii de dezvoltare este 

prezentată în continuare. 

Pilon 1 - Competitivitate economică și creștere sustenabilă 

Arii tematice majore ce acoperă: 

A 1.1 Cadrul economic al județului Galați – componenta specifică de economie generală 

A.1.2 Cadrul contextului regional, european și național 

A.1.2  Cadrul infrastructurii de susținere a activităților economico –sociale 

 

Pilon 2 - Agricultură modernă sustenabilă și investiții în eco –agricultură 

Arii tematice majore ce acoperă: 

A.2.1 Cadrul natural al județului Galați – componenta specifică dedicată agriculturii 

A.2.2 Cadrul economic al județului Galați – componenta specifică dedicate agriculturii 

 

Pilon 3 – Rețea de drumuri, utilități și transport eco -eficient într-un cadru  

urbanistic modern 

Arii tematice majore ce acoperă: 

A 3.1 Cadrul demografic și urbanistic  

A.3.2 Cadrul amenajării teritoriului  

 

Pilon 4 - Sănătate, cultură și educație pentru viitor 

Arii tematice majore ce acoperă: 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
329 

 
  

A 4.1 Cadrul sistemului de educație și învățământ, cultură  

A 4.2 Cadrul sănătate și asistență socială  

Pilon 5 - Mediul pentru toți 

Arii tematice majore ce acoperă: 

A 5.1 Cadrul referitor la protecția și conservarea mediului natural construit  

A 5.2 Cadrul natural al județului Galați – componenta specifică de mediu 

Pilon 6 – Politici publice novatoare și eficiente 

A 6.1 Cadrul cooperării internaționale – componenta specifică competitivității economice 

A 6.2 Cadrul politicilor : comunitare și al acquis-ului comunitar,  a obiectivelor vizate, 

naționale  

A 6.3 Cadrul domeniilor de intervenție a fondurilor structurale, de coeziune, a altor fonduri 

ale Uniunii Europene, cât și a altor tipuri de fonduri de finanțare  

A 6.4 Cadrul altor planuri și strategii  naționale și internaționale 

Viziunea de dezvoltare a județului Galați pentru orizontul 2015 -2020, propune o serie de ținte 

strategice ce se prevăd a fi atinse pentru fiecare din cei șase piloni. 

 

Țintele propuse pentru viziunea de dezvoltare a județului Galați în orizontul 2020 

 

Ținte propuse pentru  pilonul 1 ( orizontul 2020): 

T 1.1. Creșterea economiei de ansamblu a județului Galați cu 10% față de valoarea actuală 

T 1.2. Crearea a 15% noi locuri de muncă la nivel de județ 

T 13. Scăderea ratei șomajului la nivel județean cu 3% față de situația actuală 

T 1.4 Creșterea cu 20% a activităților de promovare a județului Galați la nivel național și 

internațional 

T 1.5 Creșterea cu 20% a activităților de susținere a afacerilor în județul Galați față de situația 

actuală 

T 1.6 Construirea  cel puțin a unui parc fotovoltaic în județul Galați 

T 1.7 Construirea  cel puțin a unui centru expozițional în regiunea Sud – Est 

T 1.8 Construirea cel puțin a unui centru de promovare a euro - turismului la Galați 

T 1.9 Creșterea capacității Parcului Științific și Tehnologic Galați cu 30% față de situația 

actuală 

 

Ținte propuse pentru pilonul 2 (orizontul 2020) 

T 2.1 Eficientizarea cu cel puțin 20% a utilizării cadrului natural, față de situația actuală, ca 

premisă a dezvoltării agricole moderne 

T 2.2  Identificarea a cel puțin 2 direcții noi de acțiune pentru valorificarea potențialului 

agricol al județului Galați 

T.2.3  Creșterea cu cel puțin 2% a contribuției VAB ( valorii adăugate brute) pentru domeniul 

agricol față de situația actuală 

T.2.4 Dezvoltarea cel puțin a unui program concret de sprijinire a dezvoltării agriculturii 

intensive la nivel integrat județean 

T 2.5 Dezvoltarea  unui program de sprijin a eco –agriculturii la nivelul județului Galați 

T 2.6  Construcția a cel puțin a unui parc agro –industrial de referință la nivel județean 

 

Ținte propuse pentru pilonul 3 (orizontul 2020) 

T 3.1  Dezvoltarea a cel puțin 5 proiecte de construcție/reabilitare drumuri de importanță 

județeană 
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T 3.2  Creșterea fluidității transportului rutier cu cel puțin 10% față de situația actuală 

(datorită îmbunătățirii stării drumurilor) 

T 3.3  Creșterea vizibilității sectorului transporturilor cu cel puțin 10% prin construirea de 

infochioșcuri distribuite la nivelul județului Galați 

T. 3.4 Creșterea vizibilității orașului Galați cu cel puțin 30% prin participarea în cadrul 

proiectelor UE de susținere a orașelor port la Dunăre  

T 3.5  Dezvoltarea unei strategii integrate și a unui plan de acțiune, corelat cu strategia 

Dunării, inițiată și sprijinită de Comisia Europeană 

T 3.6 Dezvoltarea cu cel puțin 10%  a transportului multimodal, față de situația actuală  

T.3.7  Creșterea cu cel puțin a 10% a gradului de reabilitare și extindere a infrastructurii de 

alimentare cu apă și sistem de canalizare 

T. 3.8  Realizarea a cel puțin unui studiu ce are rol de a viza structurarea peisajului din 

punctul de vedere al amenajării teritoriului 

T 3.9 Optimizarea serviciilor de transport județean prin intermediul unui centru de comandă 

modernă de tip Tablou de Bord 

 

 

Ținte propuse pentru pilonul 4 (orizontul 2020) 

T. 4.1 Dezvoltarea unei strategii de acțiune integrată pentru viitorul serviciilor de sănătate, a 

culturii și educației moderne a locuitorilor județului Galați 

T 4.2 Construirea/ reabilitarea/ extinderea și /sau modernizarea a cel puțin 5 centre de 

plasament /asistență socială 

T 4.3 Modernizarea și dotarea a cel puțin 10 centre de tip familial la nivelul județului Galați 

T 4.4 Construirea a cel puțin unui centru pentru bolnavii de Alzheimer 

T 4.5 Construirea a cel puțin un centru pentru suportul familiilor copiilor cu sindrom Down 

T 4.6 Înființarea a cel puțin 3 locuințe minim protejate pentru tinerii cu handicap 

T 4.7 Înființarea a cel puțin unui centru pentru persoane vârstnice 

T 4.8  Consolidarea, extinderea și/sau repararea a cel puțin 3 licee și 2 școli 

T 4.9   Dezvoltarea și modernizarea dotărilor pentru cel puțin o universitate reprezentativă la 

nivelul municipiului Galați 

T 4.10 Dezvoltarea a cel puțin a unui serviciu de e-bibliotecă la nivelul județului Galați 

T 4.11 Implementarea sistemului integrat de Bibliotecă pentru biblioteca publică 

T 4.12 Dotarea și echiparea Centrului Județean de Arhivă 

T 4.13 Construirea unui spital regional la Galați 

T 4.14 Modernizarea și/sau dotarea a 4 spitale și/sau centre ambulatorii cu impact județean 

T 4.15 Dezvoltarea unui sistem integrat de tele –medicină în județul Galați 

T 4.16 Dezvoltarea unui centru al mărcilor de patrimoniu  al județului Galați 

 

 

 

Ținte propuse pentru pilonul 5 (orizontul 2020) 

T 5.1 Dezvoltarea unei strategii integrate de protecție a mediului la nivel județean 

T 5.2 Alcătuirea unui plan integrat de acțiune în domeniul protecției mediului, corelat cu 

strategia Dunării propuse de UE 

T 5.3 Dezvoltarea unui sistem integrat de managementul deșeurilor în județul Galați 

T 5.4 Construirea a cel puțin unui parc fotovoltaic în județul Galați 

T 5.5 Împădurirea a cel puțin 5% a terenurilor degradate din județul Galați 

T 5.6 Dezvoltarea infrastructurii pentru situații de urgență ( heliport și hangar) 
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Ținte propuse pentru pilonul 6 (orizontul 2020) 

T.6.1 Construirea unei strategii de dezvoltare a administrației publice la nivel european  

T 6.2  Dezvoltarea unui centru de analiză a politicilor europene și transferare a bunelor 

practici la nivelul județului Galați 

T.6.3  Dezvoltarea unui set de activități de promovare a conceptului de e-administrație 

T6.4 Dezvoltarea competențelor profesionale prin participarea la cursuri de formare 

profesională  specifică a cel puțin 50% din angajații din structurile administrative ale județului 

T 6.5 Participarea a cel puțin 50% din funcționarii publici cu răspundere decizională ridicată, 

în cadrul unor mobilități și schimburi de experiență în cadrul unor proiecte de colaborarea 

internațională, sau în cadrul unor conferințe/workshop-uri, cursuri de specialitate cu 

reprezentativitate la nivel european/internațional 

 

Viziunea de dezvoltare a județului Galați pentru orizontul 2015 -2020 impune în afara unor 

piloni de dezvoltare internă și a unui set de obiective strategice (aferente fiecărui pilon din cei 

șase), ce au rolul de a pune în practică prevederile de realizare asumate prin țintele propuse. 

De asemenea este vizată și corelarea viziunii de dezvoltare a județului Galați, cu principalele 

strategii de dezvoltare la nivel național și internațional, precum și cu un set de obiective 

specifice și măsuri de punere în practică a obiectivelor stabilite. 

Relația de legătură între pilonii de dezvoltare, ariile majore acoperite, obiectivele strategice, 

obiectivele specifice și măsurile de acompaniere este una dinamică, într-un regim de 

complementaritate și suport. 
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10. Obiective, măsuri, priorități și direcții de acțiune în cadrul viziunii 

strategice de dezvoltare în orizontul 2015 - 2020  
 

Obiective strategice de dezvoltare, obiective specifice și măsuri pentru orizontul 2015 -

2020:  

Pornind de la  structura pilonilor de dezvoltare au fost definite obiectivele strategice aferente 

fiecărui pilon pentru perioada 2015 -2020 

 

Obiectivele strategice propuse pentru pilonii de dezvoltare ai strategiei: 

Fiecare din cei șase piloni de dezvoltare se sprijină pe două obiective strategice proprii 

fiecărui pilon de dezvoltare. 

La rândul lor, obiectivele strategice sunt fundamentate prin intermediul unui set de obiective 

specifice proprii fiecărui obiectiv strategic și puse în practică prin intermediul măsurilor de 

acțiune ( descrise detaliat în cadrul planului județean de acțiune). 

În continuare sunt prezentate detaliat obiectivele strategice pentru fiecare din pilonii de 

dezvoltare ai strategiei. 

 

 

Pilonul 1: Competitivitate economică și creștere sustenabilă 

Obiectiv Strategic 1: Promovarea competitivității și a creșterii economice sustenabile la 

nivelul județului Galați 

 

Obiectiv Strategic 2: Stimularea activităților de cercetare – dezvoltare și aplicarea 

rezultatelor acestora în cadrul conceptului de creștere inteligentă a județului Galați 

 

Pilonul 2: Agricultură modernă sustenabilă și investiții în eco –agricultură  

Obiectiv Strategic 3: Dezvoltarea agriculturii județului pe o paradigmă modernă, ecologică 

într-o viziune integrată 

 

Obiectiv strategic 4: Ocuparea forței de muncă tradiționale din agricultură în cadrul unor 

activități agricole cu eficiență înaltă, sau în mod alternativ în cadrul programe de 

reconversie profesională 

 

Pilonul 3: Rețea de drumuri, utilități și transport eco –eficient, într-un cadru  urbanistic 

modern 

Obiectiv strategic 5 : Dezvoltarea capacității de transport rutier, feroviar și fluvial din 

județul Galați, într-o abordare eco-eficientă corelată cu cadrul urbanistic adecvat 

 

Obiectiv strategic 6: Conectivitate ridicată cu alte regiuni naționale și euroregiuni ( vizând 

componente legate de transporturi, schimburi de mărfuri, energie, turism) conform 

prevederilor strategiei Dunării inițiate de Uniunea Europeană 

 

 

Pilonul 4: Sănătate, cultură și educație pentru viitor 

Obiectiv strategic 7: Asigurarea confortului de dezvoltare personală a cetățenilor județului 

Galați, prin asigurarea unei vieți sănătoase și acces la cultură 
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Obiectiv strategic 8: Diversificarea formelor de educație și eficientizarea acestora, în sensul 

creșterii competențelor profesionale, ce pot conduce la creșterea gradului de ocupare al 

populației 

 

 

Pilonul 5: Mediu pentru toți 

Obiectiv strategic 9: Valorificarea eficientă și durabilă a resurselor naturale în scopul 

protejării mediului și a adaptării la schimbările climatice 

 

Obiectiv strategic 10 : Promovarea eficienței energetice în județul Galați, centrate pe 

susținerea activităților ce generează emisii reduse de carbon și alte tipuri de noxe  

 

 

Pilonul 6: Politici publice novatoare și eficiente 

 

Obiectiv strategic 11: Întărirea capacității administrative prin adoptarea modelelor de 

management administrativ moderne și eficiente (inclusiv e- guvernare și e-administrație) 

 

Obiectiv strategic 12: Creșterea competențelor funcționarilor publici implicați în sectorul 

administrativ în județul Galați, prin participarea la cursuri de calificare, specializare și 

mobilități internaționale 

 

 

1. Corelarea Strategiei de dezvoltare a județului Galați 2015 -2020 cu Strategia de 

dezvoltare durabilă a României 2013 - 2020 -2030 

Scurt preambul: 

România a inițiat la nivelul anului 2008 un document de importanță strategică deosebită, ce 

vizează principiile fundamentale care stau la baza dezvoltării durabile a țării pe termen mediu 

și lung, în contextul dezvoltării ca stat membru UE, care respectă acordurile semnate cu 

instituțiile Uniunii Europene și care își corelează dezvoltarea cu viziunea strategică a 

Uniunii
99

. 

Principalele obiective strategice pe care România și le-a asumat ca stat membru la nivelul 

anului 2008, vizează trei orizonturi specifice de timp, ce sunt prezentate mai jos: 

Orizont 2013: Încorporarea organica a principiilor și practicilor dezvoltării 

durabile în ansamblul programelor și politicilor publice ale României ca stat 

membru al UE. 

 

Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene la 

principalii indicatori ai dezvoltării durabile. 

 

Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al 

țărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 

În completarea obiectivelor ce derivă din strategiile, planurile și programele naționale 

de dezvoltare, strategia stabilește direcțiile principale de acțiune pentru însușirea și 

aplicarea principiilor dezvoltării durabile în perioada imediat următoare: 

                                                           
99

 Documentul cadru la Strategiei de dezvoltare durabilă a României orizont 2013 -2020-2030 
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Corelarea rațională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiționale, 

în profil inter-sectorial și regional, cu potențialul și capacitatea de susținere a 

capitalului natural; 

D1. Modernizarea accelerată a sistemelor de educație și formare profesională și de 

sănătate publică, ținând seama de evoluțiile demografice nefavorabile și de impactul 

acestora asupra pieței muncii; 

D2. Folosirea celor mai bune tehnologii disponibile, din punct de vedere economic și 

ecologic, în deciziile investiționale din fonduri publice pe plan național, regional și 

local și stimularea unor asemenea decizii din partea capitalului privat; introducerea 

fermă a criteriilor de eco-eficiența în toate activitățile de producție sau servicii; 

D3. Anticiparea efectelor schimbărilor climatice și elaborarea atât a unor soluții de 

adaptare pe termen lung, cât și a unor planuri de măsuri de contingență inter-sectoriale, 

cuprinzând portofolii de soluții alternative pentru situații de criză generate de  

fenomene naturale sau antropice; 

D4. Asigurarea securității si siguranței alimentare prin valorificarea avantajelor 

comparative ale României în privința dezvoltării producției agricole, inclusiv a 

produselor organice; corelarea măsurilor de creștere cantitativă și calitativă a 

producției agricole în vederea asigurării hranei pentru oameni și animale cu cerințele 

de majorare a producției de biocombustibili, fără a face rabat de la exigențele privind 

menținerea și sporirea fertilității solului, biodiversității si protejării mediului; 

D5. Necesitatea identificării unor surse suplimentare de finanțare, în condiții de 

sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte și programe de anvergură, în special în 

domeniile infrastructurii, energiei, protecției mediului, siguranței alimentare, educației, 

sănătății si serviciilor sociale; 

D6. Protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural național; 

racordarea la normele și standardele europene privind calitatea vieții să fie însoțită de 

revitalizarea, în modernitate, a unor moduri de viețuire tradiționale, în special în 

zonele montane și cele umede. 

 

Corelarea la nivelul celor două strategii: 

Așa cum se poate observa din cele prezentate mai sus, direcțiile propuse pentru strategia de 

dezvoltare durabilă a României pentru orizontul 2013 -2020-2030 corelează cu prevederile 

strategiei de dezvoltare a județului Galați 2015 – 2020. 

Elementele de corelare sunt sintetizate în cadrul următorului tabel: 

 

Strategia de 

dezvoltare durabilă a 

României 2013 -

2020 -2030 

Strategia de dezvoltare a județului Galați 2015 -2020 

 

Pilon (P1-P6)/Obiective Strategice (O1-O12) 

Domenii: P1 P2 P3 P4 P5 P6 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O1

1 

O12 

D1        X     

D2 X    X        

D3         X    
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2. Corelarea Strategiei de dezvoltare a județului Galați 2015 -2020 cu prevederile 

Acordului de Parteneriat România – Uniunea Europeană 2014 -2020 

 

Scurt preambul: 

Acordul de parteneriat semnat la nivelul lunii august 2014 de Guvernul României cu 

Comisia Europeană, reprezintă în fapt o abordare strategică asupra fondurilor care vor 

fi accesate de țara noastră în orizontul 2014 -2015, prin intermediul a 5 fonduri 

structurale și de investiții europene: Fondul European de Dezvoltare Regională 

(FEDR), Fondul de Coeziune (FC), Fondul Social European (FSE) și Fondul European 

pentru pescuit și afaceri maritime.
100

 

Acordul de parteneriat vizează următoarele provocări și priorități aferente: 

P1: promovarea competitivității și a dezvoltării locale, în vederea consolidării 

sustenabilității operatorilor economici și a îmbunătățirii atractivității regionale 

P2: Dezvoltarea capitalului uman prin creșterea ratei de ocupare a forței de muncă și a 

numărului de absolvenți din învățământul terțiar, oferind totodată soluții pentru 

provocările sociale severe și combaterea sărăciei, în special la nivelul comunităților 

defavorizate sau marginalizate ori în zonele rurale 

P3: dezvoltarea infrastructurii fizice, atât în sectorul TIC, cât și în sectorul 

transporturilor, în vederea sporirii accesibilității regiunilor din România și a 

atractivității acestora pentru investitori 

P4: încurajarea utilizării durabile și eficiente a resurselor naturale prin promovarea 

eficienței energetice, a unei economii cu emisii reduse de carbon, a protecției mediului 

și a adaptării la schimbările climatice 

P5: consolidarea unei administrații publice moderne și profesioniste prin intermediul 

unei reforme sistemice, orientată către soluționarea erorilor structurale de guvernanță 

Corelarea la nivelul celor două strategii: 

Așa cum se poate observa din cele prezentate mai sus, direcțiile propuse pentru acordul de 

parteneriat România – UE 2014 -2020, corelează cu prevederile strategiei de dezvoltare a 

județului Galați 2015 – 2020. 

 

Elementele de corelare sunt sintetizate în cadrul următorului tabel: 

 

                                                           
100

 Ministerul fondurilor europene – Rezumatul Acordului de parteneriat cu România, 2014 -2020 

D4   X          

D5     X X       

Acordul de 

Parteneriat România 

– UE 2014 -2020 

Strategia de dezvoltare a județului Galați 2015 -2020 

 

Pilon (P1-P6)/Obiective Strategice (O1-O12) 

Priorități P1 P2 P3 P4 P5 P6 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O1

1 

O12 

P1 X            

P2        X     
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3. Corelarea Strategiei de dezvoltare a județului Galați 2015 -2020 cu strategia de 

dezvoltare a Uniunii Europene Orizont 2020 

 

Scurt preambul 

În anul 2010, Uniunea Europeană împreună cu statele membre, au lansat o strategie 

pentru creștere durabilă a următorului deceniu. Strategia  poartă denumirea de Europa 2020. 

În cadrul strategiei Europa 2020, la nivelul Uniunii Europene, sunt stabilite 5 obiective 

care vizează ocuparea forței de muncă, inovația, educația, incluziunea socială și clima/energia 

și 7 inițiative emblematice. 

Indicatorii celor 5 obiective la nivelul Uniunii Europene sunt: Asiaaaagurarea ocupării 

forței de muncă1. P1 

I1: Asigurarea ocupării forței de muncă a unei rate de 75% dintre cetățenii cuprinși 

între vârsta de 20 -64 ani 

I2: Investirea a 3% din PIB-ul Uniunii Europene în sectorul de cercetare dezvoltare 

I3: Limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% față de nivelurile din 1990, 

creând 20% din nevoile legate de energia electrică din surse regenerabile și creșterea 

eficienței energetice cu 20% 

I4: Reducerea ratei abandonului școlar la sub 10% și cel puțin un procent de 40% din 

persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani, care au terminat un program din 

învățământul superior, sau echivalentul acestuia 

I5: Reducerea a cel puțin unui număr de 20.000.000 de persoane expuse riscului de 

sărăcie sau excluziune socială 

Scopul obiectivelor este de a genera un impuls, pentru ca fiecare stat membru al 

Uniunii Europene să facă tot posibilul pentru a progresa în domenii-cheie pentru dezvoltarea 

economiei și a calității vieții. 

Conform strategiei, bugetul Uniunii Europene nu dorește să finanțeze ceea ce poate fi 

acoperit deja de către bugetele naționale, sunt vizate în general zonele în care finanțarea aduce 

un plus de valoare, se finanțează ceea ce nu este finanțat sau ceea ce ar fi prea scump pentru a 

fi finanțat din bugetele naționale.
101

 

 

Corelarea cu la nivelul celor două strategii: 

Așa cum se poate observa din cele prezentate mai sus, direcțiile propuse pentru 

strategia de dezvoltare a UE - Orizont 2020, corelează cu prevederile strategiei de dezvoltare 

a județului Galați 2015 – 2020. 

 

Elementele de corelare sunt sintetizate în cadrul următorului tabel: 

 

                                                           
101

 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_ro.htm 

P3 X    X        

P4         X X   

P5           X  

Strategia de 

dezvoltare a UE 

Orizont -2020 

Strategia de dezvoltare a județului Galați 2015 -2020 

 

Pilon (P1-P6)/Obiective Strategice (O1-O12) 
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4. Corelarea  Strategiei de dezvoltare a județului Galați 2015 -2020 cu Strategia de 

dezvoltare a regiunii Sud – Est 2014 -2020 

 

Scurt preambul: 

 
Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a Regiunii Sud-Est este acela de a promova 

dezvoltarea durabilă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei, astfel încât aceasta să devină o 

regiune competitivă pe termen lung şi atractivă pentru investiţii, cu valorificarea patrimoniului de 

mediu, a resurselor umane superior calificate, crearea de noi oportunităţi de ocupare a forţei de 

muncă şi creşterea semnificativă a PIB-ului regional până în 2020, până la 90% din media 

naţională. 

 

Obiective Specifice de dezvoltare a regiunii Sud-Est pentru perioada 2014-2020 

 

OS 1: Creşterea atractivităţii şi competitivităţii zonelor urbane promovând modernizarea 

infrastructurii din mediul urban, conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 

istoric şi cultural și îmbunătățirea calității mediului în zonele urbane.  

 

OS 2: Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii în regiune, prin crearea unui 

sistem multimodal de transporturi bazat pe principiile durabilităţii, inovării şi securităţii, capabil 

să asigure legături rapide şi eficiente cu pieţele internaţionale, valorificând poziţia geo-strategică 

deosebită a regiunii, cu accent deosebit pentru racordarea optimă a regiuni la sistemele teritoriale 

învecinate pentru fluidizarea maximă a circulaţiei bunurilor, persoanelor şi informaţiilor, 

asigurând un standard european al infrastructurilor.  

 

OS 3: Realizarea unui sistem teritorial deschis şi competitiv şi atenuarea disparităţilor 

economice şi sociale intra şi interregionale prin stimularea dezvoltării întreprinderilor şi 

productivităţii întreprinderilor prin utilizarea de produse şi procese inovative, crearea condiţiilor 

favorabile pentru localizarea de noi investiţii şi întărirea potenţialului celor existente prin 

dezvoltarea serviciilor de calitate destinate întreprinderilor, sprijinirea creşterii economice a 

sectoarelor cu valoare adăugată ridicată, precum şi prin creşterea ratei de ocupare a forţei de 

muncă.  

 

OS 4: Creșterea atractivității regiunii ca destinație turistică prin promovarea turismului 

regional integrat, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii turistice și creșterea calității 

serviciilor turistice oferite.  

 

OS 5: Valorificarea eficientă şi durabilă a patrimoniului natural prin crearea / modernizarea 

infrastructurilor necesare, precum şi prin implementarea unor măsuri de protecţie a mediului şi de 

prevenire a riscurilor de mediu, pentru crearea de noi oportunităţi de creştere economică durabilă 

şi de creştere a calităţii vieţii.  

Indicatori Strategici 

(aferenți 

obiectivelor) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O1

1 

O12 

I1        X     

I2  X           

I3          X   

I4        X     

I5        X     
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OS 6: Crearea condiţiilor pentru o regiune eficientă în utilizarea resurselor, prin creşterea 

eficienţei energetice si exploatarea potențialului regional pentru producția de energie din surse 

regenerabile.  

 

OS 7: Creşterea ratei participării populaţiei în sistemul de învăţământ şi de formare 

profesională asigurând o calitate crescută a serviciilor de educaţie şi de formare profesională, 

adaptate la noile cerinţe ale pieţei muncii, precum şi o infrastructură şi dotări îmbunătăţite. 

Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin creşterea calităţii serviciilor sociale, de 

sănătate și susţinerea activităţilor specifice economiei sociale şi îmbunătăţirea infrastructurii şi 

dotărilor.  

 

OS 8: Modernizarea sectorului agricol şi piscicol și diversificarea activităţilor rurale cu 

activități complementare agriculturii și pisciculturii, pentru creșterea calității vieții în zonele 

rurale prin dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și 

populația rurală.  

 

OS 9: Întărirea capacităţii administrative, prin dezvoltarea resurselor umane în administraţia 

publică, prin îmbunătăţirea serviciilor publice şi prin promovarea parteneriatelor la nivel regional 

şi local.  

 

OS 10: Intensificarea cooperării transfrontaliere terestre și maritime, prin valorificarea 

durabilă a potențialului uman, material și a resurselor de mediu existente în zonele de graniță. 

 

 

Corelarea la nivelul celor două strategii: 

Așa cum se poate observa din cele prezentate mai sus, direcțiile propuse pentru strategia de 

dezvoltare regiunii Sud –Est 2014 -2020, corelează cu prevederile strategiei de dezvoltare a 

județului Galați 2015 – 2020. 

 

 

Elementele de corelare sunt sintetizate în cadrul următorului tabel: 

 

Strategia de 

dezvoltare a 

Regiunii Sud –Est 

2014 -2020 

Strategia de dezvoltare a județului Galați 2015 -2020 

 

Pilon (P1-P6)/Obiective Strategice (O1-O12) 

Obiective specifice 

de dezvoltare  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O1

1 

O12 

O1 X X           

O2      X       

O3 X     X X      

O4 X            

O5         X    

O6          X   

07       X X     
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5. Corelarea Strategiei de dezvoltare a județului Galați 2015 -2020 cu Strategia UE 

pentru Dunăre 

 

Scurt preambul 

Datorită condițiilor de ordin geografic propice, Rinul și Dunărea leagă 11 țări nordice de 

Marea Neagră prin intermediul canalul Main –Dunăre. În afara unor observații strict de ordin 

geografic, sau legate de registrul bio -narin este foarte important de a menționa faptul că în 

ceea ce privește transportul maritim pe cele două fluvii există niște diferențe notabile. În 

primul rând, putem menționa că volumele de mărfuri transportate pe Dunăre reprezintă 

între 10% - 20% din volumele de mărfuri transportate pe Rin. În al doilea rând, o a doua 

diferență o constituie transportul multimodal, mai bine spus în ceea ce privește dinamica 

dezvoltării unui astfel de transport pe fluviul Rin și situația dezvoltării transportului 

multimodal pe fluviul Dunăre
102

. În al treilea rând se poate discuta și despre diferențe de ordin 

economic și mai ales al bunăstării cetățenilor aflați în zonele riverane ale Rin-ului respectiv 

Dunării. 

În afară de aceste considerente, trebuie menționat faptul că statele riverane Dunării au solicitat 

Comisiei Europene o abordare strategică comună în ceea ce privește problema inundațiilor, 

problema legăturilor de transport și a energiei, a protecției mediului și a securității 

regionale.
103

 

Nu în ultimul rând, Strategia UE pentru Dunăre reprezintă un mod de dezvoltare sinergic și 

articulat pentru cele peste 115 milioane de cetățeni europeni, ce va avea rol de creștere a 

prosperității, securității și dezvoltării statelor  ce vor intra în aria de inocență a acestei 

strategii. 

 

 

 

Structurarea strategiei UE pentru Dunăre 

Strategia de dezvoltare a zonelor riverane Dunării conține 4 piloni, fiecare pilon conținând 

mai multe zone prioritare. La rândul lor zonele prioritare aferente pilonilor, sunt 

operaționalizate pe baza de acțiuni și proiecte. 

În viziunea Comisiei Europene, cei 4 piloni de dezvoltare a strategiei Dunării sunt
104

: 

Pilonul 1: Conectarea regiunii Dunării – transporturile, energia, cultura și turismul 

Cuprinde 3 zone prioritare:  

sporirea mobilității și stimularea transporturilor multimodale (incluzând legături rutiere, 

feroviare, aeriene, precum și canalele navigabile naționale) 

încurajarea utilizării sporite a energiei durabile 

promovarea culturii, turismului și a contactelor interumane 

                                                           
102 Strategia UE pentru regiunea Dunării – Efortuiri unite în abordarea provocării comune – 

Publicată în Inforegio Panorama  nr.37 / primăvara 2011 
 
103

  Ibidem, p.4 
104

  Ibidem, p.5 

08   X X         

O9           X X 

O10      X       
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Printre proiectele importante ale zonelor prioritare se pot menționa: planul de acțiune pentru 

energie regenerabilă în regiunea Dunării, proiectul 4Biomass (pentru stimularea utilizării 

surselor de energie regenerabilă), realizarea unor conexiuni feroviare mai rapide între orașe, 

investiții în transporturile multimodale, soluții ecologice de mobilitate, promovarea durabilă a 

moștenirii naturale și culturale în regiunea Dunării. 

 

Pilonul 2: Protecția mediului în regiunea Dunării 

Cuprinde  de asemenea 3 zone prioritare: 

refacerea și menținerea calității apelor 

gestionarea riscurilor de mediu 

conservarea biodiversității, a peisajelor,  a calității aerului și a solului 

Printre proiectele de importanță esențială pentru regiunea Dunării, putem menționa pentru 

aceste priorități: realizarea unei fâșii tampon de-a lungul fluviului pentru reducerea 

nutrienților, proiecte integrate de tratarea deșeurilor periculoase, continuarea proiectului 

DANUBE FLOODRISK și valorificarea rezultatelor din trecut, sprijinirea acțiunilor 

proiectului DANUBE PARKS  

 

Pilonul 3: Construirea prosperității 

Vizează reducerea diferențelor prin intermediul următoarelor zone prioritare
105

: 

dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere prin cercetare, educație și tehnologia informației 

sprijinirea competitivității întreprinderilor, inclusive dezvoltarea de clustere și rețele 

investirea în oameni și abilități 

În cadrul pilonului bazat pe construirea prosperității principalele proiecte se bazează pe: 

construirea unor centre comune pentru studii avansate în regiune Dunării, dezvoltarea de 

programe pentru învățământul vocațional, încurajarea proiectelor de e-guvernare și e-sănătate 

pentru cetățeni, combaterea excluziunii sociale pentru grupurile marginalizate 

 

Pilonul 4: Consolidarea regiunii 

Ultimul pilon al stragiei UE pentru regiunea Dunării, cuprinde următoarele arii prioritare: 

dezvoltarea capacității și a cooperării instituționale 

conlucrarea pentru promovarea securității și a criminalității organizate 

Principalele proiecte de referință pentru cel de-al patrulea pilon sunt legate de cursuri și 

schimburi de bune practici privind administrarea finanțelor publice, înființarea unui Forum al 

societății civile din regiunea dunăreană, dezvoltarea unor recomandări comune pentru 

amenajarea teritoriului. 

 

Corelarea la nivelul celor două strategii: 

Așa cum se poate observa din cele prezentate mai sus, direcțiile propuse pentru strategia de 

dezvoltare a UE pentru Dunăre, corelează cu prevederile strategiei de dezvoltare a județului 

Galați 2015 – 2020. 
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Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
341 

 
  

Elementele de corelare sunt sintetizate în cadrul următorului tabel: 

 

 

 

Strategia UE pentru 

Dunăre 

Strategia de dezvoltare a județului Galați 2015 -2020 

 

Pilon (P1-P6)/Obiective Strategice (O1-O12) 

Piloni de dezvoltare 

strategică 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O1

1 

O12 

P1     X X       

P2         X X   

P3 X X      X     

P4           X  
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11. Planul de acțiune aferent județului Galați pentru perioada 2015 - 2020 
 

Planul județean de acțiune pentru orizontul 2015 -2020 

Pilon de dezvoltare Obiectiv strategic Obiectiv specific Măsuri 

Proiecte propuse 

(indexate conform listei 

proiectelor propuse spre 

finanțare a CJ Galați) 

Pilonul 1: 

Competitivitate 

economică și creștere 

sustenabilă 

Obiectiv Strategic 1: 

Promovarea 

competitivității și a 

creșterii economice 

sustenabile la nivelul 

județului Galați 

OS 1.1 Promovarea de acțiuni 

complexe cu efect în creșterea  

economiei de ansamblu a 

județului cu 10% față de 

situația actuală până în 2020 

Realizarea de strategii 

articulate 

Identificarea corectă a 

principalelor zone de creștere 

la nivelul județului Galați 

Stimularea angajatorilor prin 

facilități de ordin legal și 

administrativ, în vederea 

susțienerii creșterii 

economice 

P41, P42, P44 

OS1.2 Promovarea activităților 

de susținere a afacerilor în 

județul Galați, pentru o creștere 

a acestora cu 20% până în 2020 

Elaborarea unei strategii de 

susținere a afacerilor în 

județul Galați 

Realizarea de comitete 

consultative la care să 

participe principalii 

reprezentanți ai oamenilor de 

afaceri cu reprezentativitate la 

nivel de județ 

Elaborarea de proiecte 

comune cu reprezentanții 

mediului IMM-urilor 
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OS1.3 Creșterea gradului de 

angajabilitate al salariaților din 

domeniile sustenabile de 

creștere economică, prin 

crearea a 15% noi locuri de 

muncă, corelat cu scăderea cu 

3% a șomajului la nivel 

județean până în 2020 

Identificarea prin intermediul 

studiilor de profil a ariilor 

economice cu potențial ridicat 

de dezvoltare la nivelul 

județului Galați 

Realizarea de investiții în 

sectoarele economice cu mare 

capacitate de creștere 

Elaborarea de proiecte 

comune cu reprezentanții 

mediului IMM-urilor 

Obiectiv Strategic 2: 

Stimularea activităților 

de cercetare – 

dezvoltare și aplicarea 

rezultatelor acestora în 

cadrul conceptului de 

creștere inteligentă a 

județului Galați 

OS 2.1 Promovarea 

investițiilor în realizarea de 

elemente de creștere 

inteligentă,  prin încurajarea 

unui set de activități 

inovatoare, operaționale până 

la nivelul anului 2020 

Analizarea domeniilor cu 

potențial de creștere 

inteligentă 

Stimularea acțiunilor 

inovatoare prin intermediul 

accesării fondurilor de 

finanțare 

OS 2.2  Elaborarea unei 

strategii integrate a turismului 

și a unui centru de promovare a 

euro turismului, până la nivelul 

anului 2020 

Elaborarea unei strategii 

integrate de dezvoltare a 

turismului la nivelul județului 

Galați 

Selectarea celor mai bune 

direcții de dezvoltare a 

activităților turistice 

Promovarea eco turismului 

prin campanii de informare 

Construirea unui centru de 

informare asupra obiectivelor 

de interes din județul Galați 
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Pilon de dezvoltare Obiectiv strategic Obiectiv specific Măsuri 

Proiecte propuse 

(indexate conform listei 

proiectelor propuse spre 

finanțare a CJ Galați) 

Pilonul 2: Agricultură 

modernă sustenabilă și 

investiții în eco –

agricultură 

Obiectiv Strategic 3: 

Dezvoltarea 

agriculturii județului pe 

o paradigmă modernă, 

ecologică într-o viziune 

integrată 

OS 3.1 Stabilirea a cel puțin 2 

noi direcții de dezvoltare 

sustenabilă a agriculturii 

județului Galați, până în 2020 

Identificarea direcțiilor de 

dezvoltare sustenabilă a 

agriculturii la nivel de județ 

Alegerea celor mai bune 2 

direcții de dezvoltare din cele 

identificate 

P43, P61 

OS 3.2 Promovarea unei 

strategii a eco –agriculturii 

practicate eficient în județul 

Galați, până în 2020 

Realizarea unei strategii de 

dezvoltare a eco-agriculturii 

pe județul Galați 

OS 3.3  Încurajarea dezvoltării 

activităților agricole eficiente, 

care să contribuie la creșterea 

cu cel puțin 2% a VAB (valorii 

adăugate brute), până în 2020 

Indentificarea activităților 

agricole ce aduc creștere  

sustenabilă a VAB în 

agricultură 

Promovarea activităților 

agricole cu plus valoare 

adăugată în cadrul  târgurilor 

și expozițiilor  de profil 

Accesarea de finanțărilor 

pentru stimularea activităților 

agricole ce aduc plus valoare 

Obiectiv strategic 4: 

Ocuparea forței de 

muncă tradiționale din 

agricultură în cadrul 

unor activități agricole 

cu eficiență înaltă, sau 

în mod alternativ în 

OS 4.1 Dezvoltarea unui 

program complex de 

reconversie a forței de muncă 

din agricultură, către domenii 

agricole cu plus valoare certă, 

până în 2020 

Identificarea domeniilor 

agricole capabile să 

gerenereze plus valoare 

adăugată 

Inițierea de cursuri de 

reconversie profesională 

Accesarea de finanțări 
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cadrul programe de 

reconversie 

profesională 

europene ( prin PNDR sau 

POCU) pentru zona de 

formare profesională 

OS 4.2 Stimularea întoarcerii 

tinerilor în mediul rural și 

ocuparea acestora în activități 

agricole capabile să aducă plus 

valoare adăugată, până în 2020. 

Crearea unui cadru favorabil 

reîntoarcerii tinerilor în 

mediul rural 

Accesarea fondurilor PNDR 

ce vizează stimularea 

financiară a tinerilor ce se 

întorc în mediul rural 

 

Pilon de dezvoltare Obiectiv strategic Obiectiv specific Măsuri 

Proiecte propuse (indexate 

conform listei proiectelor 

propuse spre finanțare a CJ 

Galați) 

Pilonul 3: Rețea de 

drumuri, utilități și 

transport eco – eficient, 

într-un cadru  urbanistic 

modern 

Obiectiv strategic 5: 

Dezvoltarea capacității de 

transport rutier, feroviar și 

fluvial din județul Galați, 

într-o abordare eco-

eficientă corelată cu 

cadrul urbanistic adecvat 

OS 5.1 

Construirea/reabilitarea a 

cel puțin 5 sectoare de 

drum județean, până în 

2020 

Elaborarea documentației 

de proict pentru cele 5 

proiecte depuse 

Accesarea fondurilor de 

finanțare pentru 

infrastructură mare prin 

intermediul POIM și POR 

P28 – P32, P52, P53 

OS 5.2 Fluidizarea 

transportului rutier cu cel 

puțin 10%, până în 2020 

Elaborarea unui plan 

articulat pentru fluidizarea 

transportului rutier 

Accesarea fondurilor de 

finanțare pentru 

infrastructură mare prin 

intermediul POIM și POR 
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OS 5.3 Îmbunătățirea 

vizibilității sectorului 

transportului cu cel puțin 

10%, prin construirea de 

info-chioșcuri, până în 

2020 

Elaborarea documentației 

de proiect pentru info-

chioșcuri 

 

Accesarea fondurilor de 

finanțare pentru 

infrastructură mare prin 

intermediul  POR 

Obiectiv strategic 6: 

Conectivitate ridicată cu 

alte regiuni naționale și 

euroregiuni ( vizând 

componente legate de 

transporturi, schimburi de 

mărfuri, energie, turism) 

conform prevederilor 

strategiei Dunării inițiate 

de Uniunea Europeană 

OS 6.1 Elaborarea unui 

strategii integrate și a unui 

plan de acțiune,  corelat cu 

prevederile strategiei UE 

pentru Dunăre, până în 

2020 

Elaborarea documentației 

strategiei integrate corelate 

cu Strategia UE pentru 

Dunăre 

Accesarea fondurilor 

europene de finanțare 

OS 6.2 Îmbunătățirea 

vizibilității orașului Galați 

(și implicit a județului 

Galați)  cu cel puțin 30%, 

datorită paticipării în 

programele de susținere a 

orașelor dunărene, 

conform strategiei UE 

pentru Dunăre, până în 

2020 

Stabilirea unui plan 

concret de creștere a 

vizibilitîții județului Galați 

Accesarea fondurilor 

europene de finanțare 
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Pilon de dezvoltare Obiectiv strategic Obiectiv specific Măsuri 

Proiecte propuse (indexate 

conform listei proiectelor 

propuse spre finanțare a CJ 

Galați) 

Pilonul 4: Sănătate, cultură 

și educație pentru viitor 

Obiectiv strategic 7: 

Asigurarea confortului de 

dezvoltare personală a 

cetățenilor județului 

Galați, prin asigurarea 

unei viați sănătoase și 

acces la cultură 

OS 7.1  Creșterea calității 

activităților medicale prin 

construirea unui spital 

regional la Galați, 

modernizarea și/sau 

renovarea a cel puțin 4 

spitale, construirea unui 

sistem de tele-medicină și 

a unui centru pentru 

bolnavii cu Alzheimer, cât 

și a unui centru pentru 

copii cu sindron Down, 

până în 2020 

Elaboarea documentației 

de proiect pentru și 

accesarea finanțărilor 

pentru: 

construirea unui spital 

regional la Galați, 

modernizarea și/sau 

renovarea a cel puțin 4 

spitale, construirea unui 

sistem de tele-medicină și 

a unui centru pentru 

bolnavii cu Alzheimer, cât 

și a unui centru pentru 

copii cu sindron Down 

P1 – P27, P45, P47 – P50, 

P54 –P59 

OS 7.2 Promovarea 

activităților de protecție 

socială și de facilitare a 

inserției sociale prin 

modernizarea a cel puțin 

10 centre de tip familial, a 

cel puțin 3 locuințe minim 

protejate pentru tinerii cu 

handicap, cât și a unui 

centru pentru persoanele 

vârstnice până în 2020 

Elaborarea documentației 

de proiect pentru și 

accesarea finanțărilor 

pentru: 

modernizarea a cel puțin 

10 centre de tip familial, a 

cel puțin 3 locuințe minim 

protejate pentru tinerii cu 

handicap, cât și a unui 

centru pentru persoanele 

vârstnice 

OS 7.3  Promovarea 

accesului la cultură prin 

modernizarea unui serviciu 

Elaboarea documentației 

de proiect pentru și 

accesarea finanțărilor 
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public integrat pentru 

bibliotecă, înființarea unui 

centru de tip e-bibliotecă și 

a unui centru al mărcilor 

de patrimoniu al județului 

Galați, până în 2020 

pentru:  modernizarea unui 

serviciu public integrat 

pentru bibliotecă, 

înființarea unui centru de 

tip e-bibliotecă și a unui 

centru al mărcilor de 

patrimoniu al județului 

Galați 

Obiectiv strategic 8: 

Diversificarea formelor de 

educație și eficientizarea 

acestora, în sensul 

creșterii competențelor 

profesionale, ce pot 

conduce la creșterea 

gradului de ocupare al 

populației 

OS 8.1  Dezvoltarea 

infrastructurii educaționale 

prin modernizarea 

dotărilor a cel puțin o 

universitate, construirea/ 

modernizarea a cel puțin 3 

licee și 2 școli din Galați, 

până în 2020 

Elaborarea documentației 

de proiect pentru și 

accesarea finanțărilor 

pentru:   

modernizarea dotărilor a 

cel puțin o universitate, 

construirea/ modernizarea 

a cel puțin 3 licee și 2 școli 

din Galați 

OS 8.2 Realizarea de 

investiții într-un sistem 

educațional performant și 

eficient, până la nivelul 

anului 2020 

Realizarea unei strategii de 

eficientizare a educației și 

sistemului educațional în 

județul Galați 

Realizarea de investiții în 

creșterea valorii 

activităților educaționale 

Realizarea de investiții în 

activități formative și de 

specializare a cadrelor 

didactice din județul Galați 
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Pilon de dezvoltare Obiectiv strategic Obiectiv specific Măsuri 

Proiecte propuse 

(indexate conform listei 

proiectelor propuse spre 

finanțare a CJ Galați) 

Pilonul 5:  Mediu pentru 

toți 

Obiectiv strategic 9: 

 
Valorificarea eficientă și 

durabilă a resurselor 

naturale în scopul 

protejării mediului și a 

adaptării la schimbările 

climatice 

OS 9.1 Realizarea unui 

sistem integrat de 

monitorizare a mediului, 

bazat pe o strategie articulată 

de protecția mediului, până 

în 2020 

Dezvoltarea unui sistem 

integrat de monitorizare a 

mediului 

Dezvoltarea infrastructurii 

pentru situații de urgență 

(helioport și hangar) 

P33 –P40, P62 

OS 9.2 Dezvoltarea unui 

sistem eficient de 

management al deșeurilor, 

până în 2020 

Elaborarea documentației 

pentru centru integrat de 

deșeuri  

 

Construirea unui centru 

integrat de management al 

deșeurilor 

OS 9.3 Demararea unui 

program de împădurire a cel 

puțin 5% din terenurile 

degradate din județul Galați, 

până în 2020 

Elaborarea documentației 

de proiect pentru accesare 

fondurilor necesare 

împăduririi terenurilor 

degradate 

Obiectiv strategic 10 :  
Promovarea eficienței 

energetice în județul 

Galați, centrate pe 

susținerea activităților ce 

generează emisii reduse de 

carbon și alte tipuri de 

noxe  

OS 10.1 Dezvoltarea unei 

strategii de eficientizare 

energetică la nivel județean, 

până în 2020 

Construirea documentației 

strategice de eficientizare 

OS 10.2 Realizarea de 

investiții sustenabile în 

sisteme verzi de producere a 

energiei ( construirea a cel 

puțin unui parc fotovoltaic) 

până în 2020 

Elaboarea documentației 

de proiect în vederea 

accesării fondului FEDR 

(pentru finanțarea parcului 

fotovoltaic) 
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Pilon de dezvoltare Obiectiv strategic Obiectiv specific Măsuri 

Proiecte propuse 

(indexate conform 

listei proiectelor 

propuse spre 

finanțare a CJ Galați) 

Pilonul 6:   Politici 

publice novatoare și 

eficiente 

Obiectiv strategic 11: 

Întărirea capacității 

administrative prin 

adoptarea modelelor de 

management 

administrativ moderne și 

eficiente (inclusiv e- 

guvernare și e-

administrație) 

OS 11.1 Realizarea unei strategii de 

dezvoltare a administrației publice 

la nivelul județului Galați, până în 

2020 

Elaborarea documentul 

specific al strategiei 

P51 

P60 

P63 

OS 11.2 Promovarea abordării 

strategice integrate prin dezvoltarea 

unui centru de politici europene în 

județul Galați, până în 2020 

Inființarea centrului de 

politici europene în județul 

Galați 

Obiectiv strategic 12 :  

Creșterea competențelor 

funcționarilor publici 

implicați în sectorul 

administrativ în județul 

Galați, prin participarea 

la cursuri de calificare, 

specializare și mobilități 

internaționale 

OS 12.1 Creșterea nivelului de 

pregătire de specialitate a 

funcționarilor din administrația 

publică locală a județului Galați, 

prin participarea la cursuri de 

formare specifică a cel puțin 50% 

din rândul acestui grup țintă, până 

în 2020 

Pregătirea documentației de 

proiect pentru accesarea 

fondurilor de finanțare prin 

intermediul PODCA 

OS 12.2 Dezvoltarea competențelor 

profesionale a peste 50% din 

funcționarii publici cu rol 

decizional, prin inermediul 

mobilităților și a schimburilor de 

experiență, sau /și a participării în 

cadrul workshop-uri, până în 2020 

Pregătirea documentației de 

proiect pentru accesarea 

fondurilor de finanțare prin 

intermediul PODCA 
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12. Identificarea fondurilor potențiale de finanțare ce pot fi accesate în 

orizontul 2015 - 2020 
 

Perioada de finanțare 2014 -2020 este de o importanță vitală pentru România, atât la nivel de 

stat membru al UE, cât și prin intermediul componentei intrinseci de dezvoltare economică. 

În perioada 2014-2020 România va face investiții folosind resurse din fondurile ESI în cadrul 

tuturor celor 11 obiective tematice ale Strategiei Europa 2020. 

Selectarea obiectivelor tematice este determinată de alinierea și capacitatea de contribuție a 

acestora la susținerea principalelor provocări în materie de dezvoltare 

TABEL . Provocare în materie de dezvoltare + Obiectiv tematic 106 

 

Provocare în materie 
de dezvoltare 

Obiectiv tematic 

COMPETITIVITATE 
ȘI DEZVOLTARE 
LOCALĂ 

1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării 
 
 
2. Îmbunătățirea accesului la tehnologia informației și comunicațiilor, 
a utilizării și a calității acesteia 
 
3. Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol și a 
sectorului pescuitului și acvaculturii 
 
8. Promovarea ocupării durabile și de calitate a forței de muncă și 
sprijinirea mobilității forței de muncă 
 

POPULAȚIE ȘI 
ASPECTE SOCIALE 
 
 

2. Îmbunătățirea accesului la tehnologia informației și comunicațiilor, 
a utilizării și a calității acesteia 
  
8. Promovarea ocupării durabile și de calitate a forței de muncă și 
sprijinirea mobilității forței de muncă 
 
9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 
forme de discriminare 
 
10. Investiții în educație, formare și formare profesională pentru 
dezvoltarea competențelor și învățare pe tot parcursul vieții 
 
11. Creșterea capacității instituționale a autorităților publice și a 
părților interesate și o administrație publică eficientă 

INFRASTRUCTURĂ 2. Îmbunătățirea accesului la tehnologia informației și comunicațiilor, 
a utilizării și a calității acesteia 
 
7. Promovarea transportului durabil și eliminarea blocajelor din 
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infrastructurile rețelelor 
importante 

RESURSE 4. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon 
în toate sectoarele 
 
5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și 
gestionarea riscurilor 
 
6. Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente 
a resurselor 
 

 7. Promovarea transportului durabil și eliminarea blocajelor din 
infrastructurile rețelelor 
importante 

GUVERNARE 2. Îmbunătățirea accesului la tehnologia informației și comunicațiilor, 
a utilizării și a calității acesteia 
 
11. Creșterea capacității instituționale a autorităților publice și a 
părților interesate și o administrație publică eficientă 

 

 

Alocarea orientativă pe obiectiv tematic la nivel național a sprijinului acordat de Uniunea 

Europeană pentru fiecare fond ESI, precum și valoarea orientativă totală a sprijinului 

preconizat pentru obiectivele privind schimbările climatice. 

Tabel .Alocarea orientativă pe obiectiv tematic la nivel național a sprijinului acordat de UE 

pentru fiecare dintre fondurile ESI (€) (sprijinul total al UE, inclusiv rezerva de performanță). 
107 

 FEDR FSE FC FEADR FEPAM TOTAL 

 

1.Consolidarea 

cercetării, a 

dezvoltării 

tehnologice și a 

inovării 

973 404 255 - - 93 523 400 - 1 066 927 655 

2. Îmbunătățirea 

accesului la 

tehnologia 

informației și 

comunicațiilor, 

a utilizării și a 

calității acesteia 

531 914 894 - - - - 531 914 894 

3.Îmbunătățire

a competiti-

vității IMM-

urilor, a 

sectorului 

agricol (pentru 

744 680 851 -- - 2 287 993 961 84 210 685 3 116 885 497 
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FEARD) și a 

sectorului 

pescuitului și 

acvaculturii 

(pentru 

FEPAM) 
4. Sprijinirea 

tranziției către o 

economie cu 

emisii reduse 

de carbon în toate 

sectoarele 

3 248 063 830 - 159 574 468 486 179 372 3 368 427 3 897 186 096 

5. Promovarea 

adaptării la 

schimbările 

climatice, a 

prevenirii 

riscurilor și a 

gestionării 

riscurilor 

- - 478 723 404 1 536 222 695 - 2 014 946 099 

6. Conservarea și 

protecția mediului 

și promovarea 

utilizării eficiente 

a resurselor 

926 404 255 - 2 892 443 785 1 115 224 800 37 052 701 4 971 125 541 

7. Promovarea 

transportului 

durabil și 

eliminarea 

blocajelor din 

infrastructurile 

rețelelor 

importante 

2 728 208 359 - 3 404 255 320 - - 6 132 463 679 

8. Promovarea 

ocupării durabile 

și de calitate a 

forței de 

muncă și 

sprijinirea 

mobilității forței 

de muncă 

 

101 063 830 1 563 930 

485 

- 529 921 367 33 684 278 2 228 599 960 

9. Promovarea 

incluziunii 

sociale, 

combaterea 

sărăciei și 

a oricărei forme 

de discriminare 

521 276 596 1 133 855 

426 

- 1 752 959 222 - 3 408 091 244 

10. Investiția în 

educație, formare 

și formare 

profesională 

pentru dezvoltarea 

competențelor și 

învățare pe tot 

parcursul vieții 

 

361 702 128 1 257 101 

071 

- 35 270 500 - 1 654 073 699 

11. Creșterea 

capacității 

instituționale a 

autorităților 

publice și a 

părților interesate 

și o administrație 

265 957 447 531 063 

830 

- - - 797 021 277 
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publică 

eficientă 

Asistență tehnică 265 957 447 531 063 

830 

- - - 797 021 277 

 

 

TOTAL 10 726 080 

699 

4 774 035 

918 

6 934 996 977 8 015 663 402 168 421 371 30 619 198 367 

 

Programele operaţionale sunt documente aprobate de Comisia Europeană care au ca 

obiectiv implementarea priorităţilor sectoriale şi/sau regionale cuprinse în Planul Naţional de 

Dezvoltare care sunt aprobate spre finanţare prin Cadrul de Sprijin Comunitar. 

Programele Operaţionale (PO) sunt documente strategice elaborate de statul membru şi 

aprobate de către Comisia Europeană care cuprind setul de priorităţi multianuale, care pot fi 

cofinanţate din Instrumentele Structurale – Fondurile Structurale şi de Coeziune. 

Programele Operaţionale au ca obiectiv implementarea priorităților sectoriale şi/sau regionale 

prevăzute în Planul Naţional de Dezvoltare. 

Programele Operaţionale sunt de două feluri: regionale sau sectoriale. 

Fondurile structurale şi de coeziune care finanţează Programele Operaţionale, reprezintă 

instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru realizarea celor trei 

obiective ale Politicii de Coeziune. 

Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene în perioada 2014 – 2020: 

1. Obiectivul Convergenţa – destinat investiţiilor pentru dezvoltare şi locuri de muncă pentru 

regiunile mai puţin dezvoltate şi regiunile în tranziţie. Primeşte finanţare din trei fonduri – 

FEDR, FSE şi FC 

2. Obiectivul Competivitate şi ocuparea forţei de muncă – prevede investiţii pentru 

dezvoltare şi locuri de muncă pentru regiunile mai dezvoltate. Primeşte finanţare din două 

fonduri – FEDR, FSE. 

3. Obiectivul Cooperare teritorială europeană – urmărește întărirea cooperării la nivel 

transfrontalier, transnaţional şi interregional. Este finanţat din FEDR. 
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Fondurile structurale sunt de trei tipuri: 

1. FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare Regionala 

- acordă sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de transport, mediu, energie, educaţie, sănătate, 

turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritorială; 

- urmăreşte consolidarea coeziunii economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene prin 

corectarea dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. 

- îşi concentrează investiţiile asupra mai multor domenii prioritare cheie. Această abordare 

este cunoscută sub denumirea de „concentrare tematică”: 

 Inovare şi cercetare; 

 Agenda digitală; 

 Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri); 

 Economie cu emisii reduse de carbon. 

Resursele FEDR alocate acestor priorităţi depind de categoria regiunii. 

 În regiunile mai dezvoltate, cel puţin 80% din fonduri trebuie să se concentreze pe cel 

puţin două dintre aceste priorităţi; 

 În regiunile de tranziţie, concentrarea este de 60% din fonduri; 

 Concentrarea este de 50% în regiunile mai puţin dezvoltate. 

În plus, unele resurse FEDR trebuie să fie canalizate în mod specific spre proiectele legate de 

o economie cu emisii reduse de carbon: 

 Regiunile mai dezvoltate: 20%; 

 Regiunile de tranziţie: 15%; şi 

 Regiunile mai puţin dezvoltate: 12%. 

-FEDR acordă, de asemenea, o atenţie deosebită caracteristicilor teritoriale specifice. 

Acţiunile FEDR vizează reducerea problemelor economice, de mediu şi sociale în zonele 

urbane, punându-se un accent special pe dezvoltarea urbană durabilă. Cel puţin 5% din 

resursele FEDR sunt rezervate pentru acest sector, prin intermediul „acţiunilor integrate” 

gestionate de oraşe. 

-Zonele dezavantajate în mod natural din punct de vedere geografic (zone izolate, muntoase 

sau slab populate) beneficiază de tratament special. În cele din urmă, zonele ultraperiferice 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
356 

 
  

beneficiază, de asemenea, de asistenţă specifică de la FEDR pentru abordarea potenţialelor 

dezavantaje cauzate de gradul de izolare a acestora. 

 

2. FSE – Fondul Social European 

- finanţează educaţia şi formare profesională, adaptabilitatea forţei de munca şi a 

întreprinderilor, incluziunea socială, creşterea eficienţei administrative; 

- investeşte în oameni, punând accentul pe îmbunătăţirea oportunităţilor de ocupare a forţei de 

muncă şi de educaţie în cadrul Uniunii Europene. Acesta vizează, de asemenea, îmbunătăţirea 

situaţiei persoanelor celor mai vulnerabile care se confruntă cu riscul de sărăcie. 

FSE investește în toate regiunile UE. Pentru perioada 2014-2020, FSE va pune accentul pe 

patru dintre obiectivele tematice ale politicii de coeziune: 

 promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor; 

 promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 

 efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării competenţelor şi al învăţării 

pe tot parcursul vieţii; şi 

 consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice. 

În plus, 20% dintre investiţiile FSE vor viza activităţile de îmbunătăţire a incluziunii sociale şi 

de combatere a sărăciei. Aceasta este cunoscută sub denumirea de concentrare tematică. 

3. FC – Fondul de Coeziune 

- sprijină investiţii în infrastructura mare de transport şi mediu. 

- Fondul de coeziune este destinat statelor membre al căror venit naţional brut (VNB) pe cap 

de locuitor este mai mic de 90% din media UE. Acesta vizează reducerea disparităţilor 

economice şi sociale şi promovarea dezvoltării durabile.  

Pentru perioada 2014 – 2020 sunt prevăzute 6 programe operaţionale, faţă de 7 programe 

operaţionale existente în perioada 2007 – 2013, respectiv: 

- POS Infrastructura Mare 

- POS Competitivitate 

- PO Regional 
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- PO Asistenţa Tehnică 

- POS Capital Uman 

- PO Capacitate Administrativă 

 

POLITICA EUROPEANĂ PROGRAM OPERAȚIONAL 

Politica de coeziune POS Infrastructura Mare 

 POS Competitivitate 

 PO Regional 

 PO Asistenţa Tehnică 

 POS Capital Uman 

 PO Capacitate Administrativă 

Cooperare Teritorială 

Europeană 

Programul de Cooperare Teritorială România - Ungaria 

 Programul de Cooperare Teritorială România – Bulgaria 

Politica Agricolă Comună PO Dezvoltare Rurală 

 PO pentru Pescuit 

 

POS Infrastructura Mare 

Obiectivul tematic 4 : Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid 

de carbon în toate sectoarele 

Obiectivul tematic 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea 

riscurilor 

Obiectivul tematic 6: Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor 

 

Obiectivul tematic 7: Promovarea unor sisteme durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurii rețelelor majore 

POS Competitivitate 

Obiectiv tematic 1: Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării 

Obiectiv tematic 2: Îmbunătățirea accesului, utilizării și calității tehnologiilor informației și 

comunicațiilor 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
358 

 
  

Obiectiv tematic 3: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului 

agricol (pentru FEADR) și a sectorului de pescuit și acvacultură (pentru FEPAM); 

Obiectiv tematic 8: Promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de 

muncă 

Obiectiv tematic 10: Investiții în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții 

PO Regional 

Obiectivul tematic 1: Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării 

Obiectiv tematic 3: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului 

agricol (pentru FEADR) și a sectorului de pescuit și acvacultură (pentru FEPAM) 

Obiectiv tematic 4: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon în toate sectoarele 

Obiectiv tematic 6: Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor 

Obiectiv tematic 7: Promovarea unor sisteme de transport durabile și eliminarea blocajelor din 

cadrul infrastructurii majore 

Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei 

Obiectiv tematic 10: Investiții în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții 

Obiectiv tematic 11: consolidarea capacității instituționale și o administrației publică eficientă 

POS Capital Uman 

Obiectiv tematic 1: Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării 

Obiectiv tematic 3: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului 

agricol (pentru FEADR) și a sectorului de pescuit și acvacultură (pentru FEPAM) 

Obiectiv tematic 8: Promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de 

muncă 

Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei 

Obiectiv tematic 10: Investiții în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții 

PO Capacitate Administrativă 

Obiectivul tematic 11: Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică 

eficientă 
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Programul Operaţional Infrastructură Mare 

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020
108

 a fost elaborat pentru a 

răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-

2020 şi în acord cu CSC şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. 

Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu PNR şi 

recomandările specifice de ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea 

unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi 

promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase 

cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor. 

Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al 

Acordului de Parteneriat de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre 

România şi Statele Membre ale UE, prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări 

de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele. Având în vedere gradul 

ridicat de corelare şi complementaritate a tipurilor de investiţii în infrastructură, precum și 

experienţa perioadei 2007-2013, promovarea investiţiilor în domeniul infrastructurii şi 

resurselor vor fi finanţate în cadrul unui singur program având ca obiectiv global: 

Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde 

europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de 

siguranță şi utilizare eficientă a resurselor naturale Pentru a răspunde provocărilor din AP şi 

pentru a-şi atinge obiectivul, POIM adresează nevoile de dezvoltare din patru sectoare: 

infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la 

schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o 

creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin finanţarea a 4 din cele 11 obiective 

tematice stabilite prin Regulamentul nr. 1303/2013: 

• OT4. Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate 

sectoarele, prin susținerea producției de energie din surse regenerabile, măsurilor de eficienţă 

energetică, introducerea tehnologiilor de tip smart 

• OT5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, prin 

finanţarea măsurilor de prevenire și protecție împotriva riscurilor naturale, menite să atenueze 

şi să combată efectele schimbărilor climatice, și consolidarea capacităţii de intervenţie în 

domeniu 

• OT6. Protejarea şi conservarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor, prin 

promovarea investiţiilor în sistemele de apă şi apă uzată, managementul integrat al deşeurilor, 

protecţia biodiversității şi monitorizarea calităţii aerului 
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• OT7. Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor apărute în infrastructura 

reţelelor importante, prin sprijinirea investiţiilor în infrastructura pentru toate modurile de 

transport, precum şi în transportul de energie. 

 

POS Competitivitate 

. Programul Operațional Competitivitate109 se subscrie prevederilor Regulamentului (CE) 

nr.1303/2013 privind dispozițiile comune și ale Regulamentului (CE) nr.1301/2013 privind privind 

Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la 

investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă. 

- Pornind de la analiza nevoilor de dezvoltare realizată la nivel tematic și sectorial și de la 

prioritățile de finanțare enunțate în Acordul de Parteneriat, Programul este elaborat având în vedere 

documentele strategice relevante la nivel European (Strategia Europa 2020, Agenda Digitală 

pentru Europa, inițiativele O Uniune a Inovării, O politică industrială pentru era globalizării, 

Programul Orizont 2020, Strategia Uniunii Europeană pentru Regiunea Dunării, etc.) și pe baza 

orientărilor documentelor strategice relevante la nivel național (Strategia Națională pentru 

Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI) 2014-2020 și Planul Național pentru CDI; Strategia 

Națională pentru Competitivitate (SNC) 2014-2020; Strategia Națională Agenda Digitală pentru 

România (SNADR) și Planul Național pentru Rețele și Acces de Generație Viitoare (NGN/NGA); 

Strategia de Securitate Cibernetică a României; Planul Național de Reformă; Strategia Națională 

de Sănătate 2014-2020; Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru 

perioada 2014-2020; Strategia Națională privind prevenirea Părăsirii Timpurii a Școlii; Strategia 

Națională privind Învățarea pe Tot Parcursul Vieții; Strategia Națională privind Învățământul 

Terțiar). Totodată, Programul are în vedere sinergiile cu Strategia Națională de Dezvoltare Rurală 

a României 2014-2020 și cu Strategia Națională a Sectorului Pescăresc 2014-2020., 

Competitivitatea a fost identificată în Acordul de Parteneriat ca fiind una din cele cinci provocări 

privind dezvoltarea României, subliniind necesitatea îmbunătățirii capacității de inovare și cercetare 

pentru dezvoltarea de produse, servicii, afaceri, procese și modele sociale, precum și îmbunătățirea 

mediului de afaceri, prin punerea în aplicare a lanțurilor valorice pe o scară largă și, prin urmare, 

prin crearea de legături în interiorul și în afara țării. România deține o poziție inferioară în ceea ce 

privește competitivitatea raportat la nivelul mediu al UE, iar pentru o treime din domeniile 

menționate în Tabloul de bord stabilit de DG ENTR, există un decalaj considerabil, datorat 

productivității scăzute, nivelului limitat de cercetare în întreprinderi, precum și numărului mic de 

întreprinderi cu o rată mare de creștere. 

POC răspunde, în primul rând, provocării de dezvoltare Competitivitate și Dezvoltare locală 

descrise în cadrul Acordului de Parteneriat și complementar, contribuie la atingerea obiectivelor 

altor trei provocări de dezvoltare, respectiv: Oameni și societate, Infrastructură și Administrație și 

guvernare, permiţând astfel intervenții orizontale în economie și societate. Programul acționează 
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prin intermediul a doi vectori - Cercetare, Dezvoltare, Inovare (CDI) şi Tehnologia Informaţiei şi 

Comunicaţiilor (TIC) - și contribuie la atingerea obiectivelor asumate de România în aceste 

domenii, în ceea ce privește Strategia Europa 2020: o strategie europeană pentru creștere 

inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. 

POC propune soluţii nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice la 

nivel naţional, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și 

inovare (CDI) și (b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate. Aceste 

două carențe, alături de alte deficiențe structurale, ca de exemplu, mediul de afaceri fragil sau 

productivitatea scăzută în industrie și servicii, fac imposibilă utilizarea potențialului competitiv 

existent. 

Prin intervențiile sale, Programul contribuie la creșterea competitivității şi la dezvoltarea economică  

prin îmbunătățirea accesului, securității și utilizării TIC și prin consolidarea CDI. Totodată, 

programul contribuie, în mod indirect, la îmbunătățirea unor domenii precum educația, sănătatea și 

cultura, dar și la incluziune socială sau reducerea sărăciei. 

Tratarea problematicii TIC și CDI în cadrul aceluiași program operațional este justificată strategic 

de rolul multiplicator pe care investițiile în aceste domenii îl pot avea în economie, dar și de 

contribuția directă pe care programul le are la obiectivele de specializare inteligentă, prin 

combinarea inovării la nivel industrial și promovarea de noi oportunități de creștere, în special într-

un număr limitat de domenii prioritare identificate și selectate pentru investițiile bazate pe 

cunoaștere și concentrate pe avantajele comparative ale României. 

Majoritatea activităților economice și sociale includ elemente TIC, care contribuie în mod decisiv la 

creșterea competitivității, la îmbunătățirea calității vieții, la mobilizarea potențialului de dezvoltare 

în ansamblu. Conform SNC 2014-2020, TIC a fost identificat ca sector prioritar pentru România, 

având potențial competitiv pentru dezvoltarea inteligentă. Totodată,  intervențiile orizontale TIC în 

procesele de guvernare, devin factori din ce în ce mai importanţi pentru asigurarea competitivității 

României, prin asigurarea unei infrastructuri TIC furnizată într-un mediu digital eficient 

reglementat și securizat, astfel încât întreprinderile și cetățenii să poată interacționa într-o manieră 

eficientă și eficace cu administrația publică. 

Creșterea investițiilor și stimularea activităților de CDI pot genera competitivitate, specializare 

inteligentă, valoare adăugată unor procese și servicii, internaționalizare. Mai mult, inovarea, văzută 

ca “transformare”, aplicată în sectoarele de activitate economică, poate contribui la obținerea de 

rezultate valoroase în termeni de eficiență și calitate. Axa prioritară (AP) 1 a POC, ”Cercetare, 

dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării 

afacerilor” va susține intervențiile CDI, adresând o serie de nevoi identificate la nivelul Acordului 

de parteneriat: 

crearea unui mediu CD mai compact şi modern, orientat către nevoile pieței și principiile de 

specializare inteligentă 

crearea unei culturi antrepronoriale și inovative în domeniul CDI care să contribuie la 

antrenarea și dezvoltarea potenţialului latent în domeniu, la nivel public și privat 
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Axa prioritară (AP) 2 a POC, ”Tehnologia Informației si Comunicațiilor pentru o economie digitală 

competitivă” va susține intervențiile în acest domeniul TIC, adresând o serie de nevoi de dezvoltare 

identificate la nivelul Acordului de parteneriat: 

consolidarea mediului de afaceri digital (e-guvernare, e-commerce, TIC și inovare, e-cultură) 

îmbunătățirea eficienței sistemului privind incluziunea socială și reducerea sărăciei prin 

utilizarea instrumentelor TIC ( e-incluziune, e-sănătate, e-asistență socială) 

creșterea atractivității învățământului primar și secundar, inclusiv a formării profesionale 

inițiale, prin utilizarea instrumentelor TIC (e-educație) 

depășirea eșecului de piață prin dezvoltarea infrastructurii NGA și a serviciilor conexe, în 

conformitate cu Strategia Națională Agenda Digitală pentru România și cu Planul Național de 

Dezvoltare a Infrastructurii de tip Rețele de Generație Viitoare (Next Generation Networks - 

NGN). 

Programul Operațional Regional 

 

POR 2014 – 2020
110

 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și 

îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea 

dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o 

dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să 

valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. 

 

Obiectivul general al POR va fi realizat prin obiectivele specifice formulate: 

-Crearea şi dezvoltarea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în vederea creşterii 

capacităţii acestora de a realiza servicii tehnologice specifice pentru a stimula iniţiativele 

inovative, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor inovative 

-Sprijinirea dezvoltării firmelor în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și 

creării de locuri de muncă 

-Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile publice 

-Creșterea rolului economic și social al orașelor 

-Valorificarea economică durabilă a potențialului turistic cultural și natural al regiunilor 

-Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea rețelei 

TEN-T 

-Dezvoltarea accesibilităţii şi calităţii serviciilor sociale şi medicale acordate şi stimularea 

trecerii de serviciile instituţionalizate la serviciile acordate în cadrul comunităţii 
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-Reducerea concentrării spaţiale a sărăciei, prin asigurarea unor condiţii proprii de locuit 

pentru comunităţile defavorizate, precum şi prin asigurarea acestora cu servicii de bază - 

medicale, educaţionale, sociale în vederea creşterii gradului de ocupare şi incluziune socială a 

acestora 

-Îmbunătățirea condițiilor infrastructurii educaționale pentru asigurarea premiselor materiale 

necesare unui proces educațional la nivel european 

-Dezvoltarea gradului de acoperire geografică și incluziune a înregistrării proprietăților în 

Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară 

 

POS Capital Uman 

 

Programul Operaţional Capital Uman
111

 stabilește prioritățile de investiții, obiectivele și 

acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investițiile 

realizate prin FSE în perioada 2007-2013 și contribuind la atingerea obiectivului general al 

AP 2014-2020, acela de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre 

România şi SM ale UE. 

Având la bază nevoile şi provocările, precum şi priorităţile propuse pentru finanţare agreate 

de România la nivelul AP 2014-2020, în conformitate cu prevederile Cadrului Strategic 

Comun şi cu Documentul de Poziţie al serviciilor CE, POCU este elaborat în strânsă corelare 

cu documentele strategice relevante la nivel european şi naţional. 

Strategia POCU urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul 

programelor și politicilor publice ale României, ca SM al UE și are în vedere, în primul rând, 

valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. 

Cu intervenţii integrate planificate în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale 

și educaţiei, POCU va funcţiona ca un mijloc de stimulare a creşterii economice şi a coeziunii 

şiva susţine atingerea obiectivelor stabilite în cadrul altor provocări de dezvoltare - 

competitivitate, infrastructură, administrare şi guvernanţă - contribuind astfel la îndeplinirea 

obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere 

inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 

Schimbările așteptate în urma intervențiilor prin POCU în domeniul incluziunii sociale și 

pentru combaterea sărăciei sunt următoarele: 

• Reducerea sărăciei și a riscului de excluziune socială în rândul grupurilor țintă identificate 

mai sus, prin măsuri integrate (educație, angajare, locuire, asistență socială și medicală și 

acțiuni direcționate către combaterea discriminării) 
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• Reducerea decalajelor existente 

• Creşterea gradului de incluziune socială a grupurilor vulnerabile 

• Promovarea economiei sociale și sprijinirea entităților de economie socială, în vederea 

integrării sociale și pe piața muncii a grupurilor vulnerabile 

• Îmbunătățirea accesibilității la servicii sociale și a calității acestora 

• Asigurarea unui serviciu public de asistență socială funcțional în fiecare unitate 

administrativ-teritorială 

• Creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor sociale la nivel local 

• Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa şi utiliza serviciile destinate copilului şi 

familiei, precum şi altor grupuri vulnerabile 

• Generalizarea măsurilor de prevenire menite să reducă riscul de separare a copilului de 

familie şi instituţionalizarea acestuia 

• la îngrijire comunitară pentru copiii lipsiți de îngrijire părintească și dezvoltarea de servicii 

comunitare care să prevină abandonul și abuzul asupra copiilor 

• Creşterea gradului de acoperire cu servicii de sănătate la nivel comunitar, în mediul rural 

şi/sau comunităţi izolate fără acces la servicii de asistenţă primară 

• Creşterea accesului şi a calităţii serviciilor de sănătate şi asigurarea continuumului de 

îngrijire 

• Îmbunătățirea eficacității sistemelor de asistenţă socială şi medicală prin utilizarea TIC 

 

PO Capacitate Administrativă 

 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (POCA)
112

 își propune să 

consolideze capacitatea administrativă a autorităților și instituțiilor publice de a susţine o 

economie modernă și competitivă, abordând provocarea 5 „Administrația și guvernarea” și 

provocarea 2 „Oamenii și societatea” din Acordul de Parteneriat al României. 

Programul este finanțat din Fondul Social European (FSE), în cadrul obiectivului tematic nr. 

11 „Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și 

eficiența administrației publice”. 

                                                           
112

 Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
365 

 
  

POCA are rolul de a contribui la crearea unei administrații publice moderne, capabilă să 

faciliteze dezvoltarea socio-economică a țării, prin intermediul unor servicii publice 

competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor 

Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de 

resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al 

cheltuielilor publice, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri 

clare, simple și predictibile de funcționare. O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să 

ofere decidenților politici instrumentele necesare fundamentării și implementării unor politici 

publice în interesul cetățenilor. 

POCA va finanța intervenții în cadrul a 3 axe prioritare după cum urmează: 

-prima axă susține măsuri de îmbunătățire a procesului decizional și de eficientizare a 

cheltuirii banilor publici, de reformare a managementului resurselor umane din administrația 

publică, de îmbunătățire a calității reglementărilor și politicilor publice (inclusiv simplificare 

pentru mediul de afaceri și cetățeni), concomitent cu dezvoltarea și implementarea de 

mecanisme de coordonare/cooperare/consultare atât între structurile administrației publice cât 

și între acestea și societatea civilă, partenerii sociali și mediul academic, precum și de 

eficientizare a sistemului judiciar; 

-a doua axă vizează măsuri de susținere a unui management performant la nivelul autorităților 

și instituțiilor publice locale, creșterea transparenței, integrității și responsabilității la nivelul 

autorităților și instituțiilor publice în ansamblu, precum și îmbunătățirea accesului și a calității 

serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și 

integrități sporite la nivelul acestuia, 

-a treia axă asigură asistența tehnică pentru implementarea programului. 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
366 

 
  

13. Planificarea proiectelor la nivelul județului Galați pentru perioada 2015 

- 2020 
 

 

Pornind de la viziunea de dezvoltare strategică, prin obiectivele, măsurilie și direcțiile de 

dezvoltare identificate, se va trece la etapa de planificare a proiectelor propuse pentru 

perioada 2015 -2020. 

Etapa de planificarea a constat într-o primă instanță, în găsirea celor mai bune soluții pentru 

soluționarea problemelor identificate, prin intermediul studiilor întreprinse (ca bază de 

fundamentare a strategiei). 

După identificarea celor mai bune soluții pentru nevoile identificate în cadrul celor 15 arii 

tematice majore, acoperite prin intermediul strategiei, s-a trecut la identificarea concretă a 

proiectelor capabile ( prin intermediul activităților ce vor fi implementate) să acopere aceste 

necesități. 

Toate proiectele propuse au fost prioritizate și analizate în funcție de importanța potențială pe 

care se estimează a o avea pentru județul Galați ( pe baza unei analize prelimiare de impact 

potențial).  

Pentru toate proiectele selectate și propuse pe listă, a fost identificată sursa de finanțare 

(pentru orizontul de timp 2015 -2020). 

Este important de menționat că au fost propuse proiecte ce acoperă arii diverse de activitate, 

cuprinzând toți cei 6 piloni de dezvoltare și toate cele 12 obiective strategice. 

Prezentarea celor 6 piloni de dezvoltare, precum și a 12 obiective strategice, împreună cu 

măsurile de punere în practică sunt prezentate în continuare. 

 

Pilonul 1: Competitivitate economică și creștere sustenabilă 

 

Obiectiv Strategic 1: Promovarea competitivității și a creșterii economice sustenabile la 

nivelul județului Galați 

Măsuri întreprinse  pentru atingerea obiectivului strategic 1: 

Stimularea angajatorilor prin facilități de ordin legal și administrativ, în vederea susțienerii 

creșterii economice 

Elaborarea de proiecte comune cu reprezentanții mediului IMM-urilor 

Identificarea prin intermediul studiilor de profil a ariilor economice cu potențial ridicat de 

dezvoltare la nivelul județului Galați 

Realizarea de investiții în sectoarele economice cu mare capacitate de creștere 
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Realizarea de comitete consultative la care să participe principalii reprezentanți ai oamenilor 

de afaceri cu reprezentativitate la nivel de județ 

Obiectiv Strategic 2: Stimularea activităților de cercetare – dezvoltare și aplicarea 

rezultatelor acestora în cadrul conceptului de creștere inteligentă a județului Galați 

 

Măsuri întreprinse  pentru atingerea obiectivului strategic 2: 

Stimularea acțiunilor inovatoare prin intermediul accesării fondurilor de finanțare 

Construirea unui centru de informare asupra obiectivelor de interes din județul Galați 

Indentificarea activităților agricole ce aduc creștere  sustenabilă a VAB în agricultură 

Promovarea activităților agricole cu plus valoare adăugată în cadrul  târgurilor și expozițiilor  

de profil 

 

Pilonul 2: Agricultură modernă sustenabilă și investiții în eco –agricultură 

 

Obiectiv Strategic 3: Dezvoltarea agriculturii județului pe o paradigmă modernă, ecologică 

într-o viziune integrată 

Măsuri întreprinse  pentru atingerea obiectivului strategic 3 

Identificarea direcțiilor de dezvoltare sustenabilă a agriculturii la nivel de județ 

Alegerea celor mai bune 2 direcții de dezvoltare din cele identificate 

Realizarea unei strategii de dezvoltare a eco-agriculturii pe județul Galați 

Accesarea de finanțărilor pentru stimularea activităților agricole ce aduc plus valoare 

 

Obiectiv strategic 4: Ocuparea forței de muncă tradiționale din agricultură în cadrul unor 

activități agricole cu eficiență înaltă, sau în mod alternativ în cadrul programe de 

reconversie profesională 

Măsuri întreprinse  pentru atingerea obiectivului strategic 4 

Identificarea domeniilor agricole capabile să gerenereze plus valoare adăugată 

Inițierea de cursuri de reconversie profesională 

Accesarea de finanțări europene ( prin PNDR sau POCU) pentru zona de formare profesională 

Crearea unui cadru favorabil reîntoarcerii tinerilor în mediul rural 

Accesarea fondurilor PNDR ce vizează stimularea financiară a tinerilor ce se întorc în mediul 

rural 

 

Pilonul 3: Rețea de drumuri, utilități și transport eco – eficient, într-un cadru  urbanistic 

modern 
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Obiectiv strategic 5 : Dezvoltarea capacității de transport rutier, feroviar și fluvial din 

județul Galați, într-o abordare eco-eficientă corelată cu cadrul urbanistic adecvat 

Măsuri întreprinse  pentru atingerea obiectivului strategic 5 

Elaborarea documentației de proict pentru cele 5 proiecte depuse 

Accesarea fondurilor de finanțare pentru infrastructură mare prin intermediul POIM și POR 

Elaborarea unui plan articulat pentru fluidizarea transportului rutier 

Accesarea fondurilor de finanțare pentru infrastructură mare prin intermediul POIM și POR 

Elaborarea documentației de proiect pentru info-chioșcuri 

Accesarea fondurilor de finanțare pentru infrastructură mare prin intermediul  POR 

 

Obiectiv strategic 6: Conectivitate ridicată cu alte regiuni naționale și euroregiuni ( vizând 

componente legate de transporturi, schimburi de mărfuri, energie, turism) conform 

prevederilor strategiei 

Măsuri întreprinse  pentru atingerea obiectivului strategic 6 

Elaborarea documentației strategiei integrate corelate cu Strategia UE pentru Dunăre 

Accesarea fondurilor europene de finanțare 

Stabilirea unui plan concret de creștere a vizibilitîții județului Galați 

Accesarea fondurilor europene de finanțare 

 

Pilonul 4: Sănătate, cultură și educație pentru viitor 

 

Obiectiv strategic 7: Asigurarea confortului de dezvoltare personală a cetățenilor județului 

Galați, prin asigurarea unei viați sănătoase și acces la cultură 

 

Măsuri întreprinse  pentru atingerea obiectivului strategic 7 

Elaborarea documentației de proiect pentru și accesarea finanțărilor pentru: 

Construirea unui spital regional la Galați, modernizarea și/sau renovarea a cel puțin 4 spitale, 

Construirea unui sistem de tele-medicină și a unui centru pentru bolnavii cu Alzheimer, cât și 

a unui centru pentru copii cu sindron Down 

Elaborarea documentației de proiect pentru și accesarea finanțărilor pentru: 

Modernizarea a cel puțin 10 centre de tip familial, a cel puțin 3 locuințe minim protejate 

pentru tinerii cu handicap, cât și a unui centru pentru persoanele vârstnice 

Elaboarea documentației de proiect pentru și accesarea finanțărilor pentru:  modernizarea unui 

serviciu public integrat pentru bibliotecă, înființarea unui centru de tip e-bibliotecă și a unui 

centru al mărcilor de patrimoniu al județului Galați 
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Obiectiv strategic 8: Diversificarea formelor de educație și eficientizarea acestora, în sensul 

creșterii competențelor profesionale, ce pot conduce la creșterea gradului de ocupare al 

populației 

 

Măsuri întreprinse  pentru atingerea obiectivului strategic 8 

 

Elaborarea documentației de proiect pentru și accesarea finanțărilor pentru:  modernizarea 

dotărilor a cel puțin o universitate, construirea/ modernizarea a cel puțin 3 licee și 2 școli din 

Galați 

Realizarea unei strategii de eficientizare a educației și sistemului educațional în județul Galați 

Realizarea de investiții în creșterea valorii activităților educaționale 

Realizarea de investiții în activități formative și de specializare a cadrelor didactice din județul 

Galați 

 

Pilonul 5:  Mediu pentru toți  

Obiectiv strategic 9: Valorificarea eficientă și durabilă a resurselor naturale în scopul 

protejării mediului și a adaptării la schimbările climatice 

 

Măsuri întreprinse  pentru atingerea obiectivului strategic 9 

Dezvoltarea unui sistem integrat de monitorizare a mediului 

Dezvoltarea infrastructurii pentru situații de urgență (helioport și hangar) 

Elaborarea documentației pentru centru integrat de deșeuri  

Construirea unui centru integrat de management al deșeurilor 

Elaborarea documentației de proiect pentru accesare fondurilor necesare împăduririi 

terenurilor degradate 

Obiectiv strategic 10 :  

Promovarea eficienței energetice în județul Galați, centrate pe susținerea activităților ce 

generează emisii reduse de carbon și alte tipuri de noxe  

 

Măsuri întreprinse  pentru atingerea obiectivului strategic 10 

Construirea documentației strategice de eficientizare 

Elaboarea documentației de proiect în vederea accesării fondului FEDR (pentru finanțarea 

parcului fotovoltaic) 

 

Pilonul 6:   Politici publice novatoare și eficiente 
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Obiectiv strategic 11: Întărirea capacității administrative prin adoptarea modelelor de 

management administrativ moderne și eficiente (inclusiv e- guvernare și e-administrație) 

Măsuri întreprinse  pentru atingerea obiectivului strategic 11 

Elaborarea documentul specific al strategiei 

Inființarea centrului de politici europene în județul Galați 

 

Obiectiv strategic 12 : Creșterea competențelor funcționarilor publici implicați în sectorul 

administrativ în județul Galați, prin participarea la cursuri de calificare, specializare și 

mobilități internaționale 

Măsuri întreprinse  pentru atingerea obiectivului strategic 12 

Pregătirea documentației de proiect pentru accesarea fondurilor de finanțare prin intermediul 

POCA 
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14. Lista proiectelor propuse spre implementare pentru perioada 2015 - 2020 
 

Nr. 

proiec

t 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

(exemplu: 

Instrumente 

Structurale/ 

Fonduri 

Guvern/Fondu

ri proprii etc.) 

Tematica 

generală 

abordată de 

proiect 

(estimată) 

Buget 

estimat al 

proiectului 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementar

e estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale estimate 

1 

Reabilitare/modernizare/extinde

re şi dotare Centrul de 

Plasament nr. 3 şi Centrul de zi 

"Iovan Iorgovan", str. Aviator 

Mircea Zorileanu, nr. 12 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

sociala 

3.500.000 

lei 
24 

Reabilitare/modernizare/extinde

re şi dotare Centrul de 

Plasament 

2 

Reabilitare/modernizare/extinde

re şi dotare Centrul Maternal, 

str. Brăilei, nr. 138B 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

sociala 

2.000.000 

lei 
24 

Reabilitare/modernizare/extinde

re şi dotare Centrul Maternal 

3 

Reabilitare/modernizare şi 

dotare Centrul de asistenţă 

pentru copilul cu deficienţe 

neuromotorii, str. 1 Decembrie, 

nr. 75 Tecuci 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

sociala 

1.500.000 

lei 
24 

Reabilitare/modernizare şi 

dotare Centrul de asistenţă 

pentru copii cu deficienţe 

neuromotorii 

4 
Căsuţe de tip familial 

(construcţie, dotare) 
Fonduri Guvern 

Infrastructura 

sociala 

1.600.000 

lei 
24 

Construcţie şi dotare căsuţe de 

tip familial pentru 48 copii 

5 

Centru pentru victimele 

violenţei domestice (construcţie, 

dotare) 

Fonduri Guvern 
Infrastructura 

sociala 

500.000 

euro 
24 

Construcţie şi dotare Centru 

pentru victimele violenţei 

domestice 
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6 

Copil, Comunitate, ideea de 

Familie (achiziţie şi dotare 

apartamente) 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

sociala 

200.000 

euro 
24 

Achiziţie şi dotare 5 

apartamente pentru copii 

7 

Construirea centru de tip respiro  

pentru persoane cu afecţiuni de 

tip Alzheimer în mun. Galaţi 

Fonduri Guvern 
Infrastructura 

sociala 

4.000.000 

lei 
24 

Construirea centru de tip respiro  

pentru persoane cu afecţiuni de 

tip Alzheimer în mun. Galaţi 

8 

Înfiintarea a doua centre în 

regim de urgenţă pentru 

persoane defavorizate 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

sociala 

6.000.000 

lei 
24 

Înfiintarea a doua centre în 

regim de urgenţă pentru 

persoane defavorizate - 

persoane vârstnice fără adăpost 

sau victime ale violenţei 

domestice -  care să deservească 

o microregiune 

9 

Înfiinţarea Centrului de respiro 

destinat copiilor  aflaţi în 

plasament la asistenţi maternali 

profesionişti 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

sociala 

4.000.000 

lei 
24 

Înfiinţarea Centrului de respiro 

destinat copiilor  aflaţi în 

plasament la asistenţi maternali 

profesionişti 

10 

Construirea unor centre de 

primire în regim de urgenţă 

pentru persoane fără 

adăpost/singure în localităţiile 

Smulţi şi Jorăşti 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

sociala 

5.000.000 

lei 
24 

Construirea unor centre de 

primire în regim de urgenţă 

pentru persoane fără 

adăpost/singure în localităţiile 

Smulţi şi Jorăşti 

11 

Modernizare şi dotare  Case de 

Tip Familial „David Austin” 

Munteni, „Speranţa” Tecuci, 

„Veronica” Tg. Bujor, „Crina” 

Tg. Bujor, „Aurora” , 

„Monica”, „Floare de colţ”, 

„Ştefan”, „Ana”, „Tudor” Galaţi 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

sociala 

5.000.000 

lei 
24 

Modernizare şi dotare  Case de 

Tip Familial la Munteni, 

Tecuci, Tg. Bujor şi Galaţi 

12 
Înfiinţarea unui centru care să 

ofere sprijin şi suport familiilor 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

sociala 

4.000.000 

lei 
24 

Înfiinţarea unui centru care să 

ofere sprijin şi suport familiilor 
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şi copiilor cu Sindrom Langdon 

Down 

şi copiilor cu Sindrom Langdon 

Down prin dezvoltarea de 

tehnici de recuperare, asocierea 

intervenţiilor de recuperare 

psihopedagogică cu terapiile 

medicale 

13 

Înfiinţarea a trei locuinţe minim 

protejate pentru tinerii cu 

handicap, în mun. Galaţi, mun. 

Tecuci, oraş Tg. Bujor 

(construirea/ 

reabilitarea/modernizarea, 

dotarea spaţiilor) şi organizarea 

lor sub forma unei unităţi 

protejate 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

sociala 

5.000.000 

lei 
24 

Înfiinţarea a trei locuinţe minim 

protejate pentru tinerii cu 

handicap, cu o capacitate de 

max. 8 persoane /locuinta,  în 

mun. Galaţi, mun. Tecuci, oraş 

Tg. Bujor 

14 

O şansă pentru bătrânii noştri 

Închiderea Centrului de 

Plasament “Negru Vodă” şi 

transformarea acestuia în Centru 

pentru persoane vârstnice 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

sociala 

5.000.000 

lei 
24 

Închiderea Centrului de 

Plasament “Negru Vodă” 

(reabilitare/modernizare) şi 

transformarea acestuia în Centru 

pentru persoane vârstnice 

15 

Modernizarea, extinderea și 

dotarea infrastructurii de 

cercetare a școlilor doctorale 

din Universitatea ”Dunărea de 

Jos” din Galați 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

sociala 

5.000.000 

lei 
24 

Modernizarea, extinderea și 

dotarea infrastructurii de 

cercetare a școlilor doctorale 

din Universitatea ”Dunărea de 

Jos” din Galați 

16 

Sală de recuperare, cultură 

fizică medicală, kinetoterapie și 

activități sportive Scoala Tecuci 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

sociala 

1.000.000 

lei 

 

24 

Sală de recuperare, cultură 

fizică medicală, kinetoterapie și 

activități sportive Scoala Tecuci 

17 

Extindere şi reabilitare Liceul 

Tehnologic ”Simion Mehedinți” 

Galați 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

sociala 

5.000.000 

lei 
24 

Extindere şi reabilitare Liceul 

Tehnologic ”Simion Mehedinți” 

Galați 
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18 

Consolidare și reparație capitală 

Clădire Corp A (sala de sport, 

cantină, săli de clasă)  Liceul 

Tehnologic ”Simion Mehedinți” 

Galați 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

sociala 

3.000.000 

lei 
24 

Consolidare și reparație capitală 

(sala de sport, cantină, săli de 

clasă)  Liceul Tehnologic 

”Simion Mehedinți” Galați 

19 

Reabilitare termică Școala 

Gimnazială Specială Constantin 

Pufan 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

sociala 

2.000.000 

lei 
24 

Reabilitare termică Școala 

Gimnazială Specială Constantin 

Pufan 

20 

Reabilitare, modernizare şi 

dotare Şcoala Profesională 

Specială P.P Neveanu 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

sociala 

2.000.000 

lei 

 

24 

Reabilitare, modernizare şi 

dotare Şcoala Profesională 

Specială P.P Neveanu 

21 

Reabilitarea şi dotarea 

Spitalului Clinic de Urgenţă 

"Sf. Ap. Andrei" 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

de sănătate 

5.500.000 

lei 
24 

Reabilitarea şi dotarea 

Spitalului Clinic de Urgenţă 

"Sf. Ap. Andrei" 

22 Modernizare şi dotare 

ambulatoriu de specialitate al 

Spitalului Clinic de Urgenţă 

"Sf. Ap. Andrei" 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

de sănătate 

2.500.000 

lei 
24 

Modernizare şi dotare 

ambulatoriu de specialitate al 

Spitalului Clinic de Urgenţă 

"Sf. Ap. Andrei" 

23 
Construire Spital Regional 

Galaţi 

Fonduri publice 

şi private 

Infrastructura 

de sănătate 

500.000.00

0 lei 
36 

Construire Spital Regional 

Galaţi 

24 

Reabilitarea etajului 

Pavilionului B etaj și 

transformarea în Laborator de 

Biologie Moleculara, Spitalul 

clinic de boli Infecțioase ”Sf. 

Cuv. Parascheva" 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

de sănătate 

3.000.000 

lei 
24 

Reabilitarea etajului 

Pavilionului B etaj și 

transformarea în Laborator de 

Biologie Moleculara, Spitalul 

clinic de boli Infecțioase ”Sf. 

Cuv. Parascheva" 

25 

Reabilitare, extindere şi dotare 

ambulatoriu Spitalul 

Pneumoftiziologie Galaţi 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

de sănătate 

3.000.000 

lei 

 

24 

Reabilitare, extindere şi dotare 

ambulatoriu Spitalul 

Pneumoftiziologie Galaţi 

26 
Laborator mobil pentru 

Serviciul judeţean de ambulanţă 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

de sănătate 

1.000.000 

lei 
24 

Achiziţie laborator mobil pentru 

Serviciul judeţean de ambulanţă 
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Galaţi Galaţi 

27 

Centru medico-social pentru 

bătrânii cu Alzheimer 

(Nicoresti) 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

sociala 

5.000.000 

lei 
24 

Centru medico-social pentru 

batranii cu Alzheimer 

(Nicoresti) 

28 

Limită jud. Vaslui - Buciumeni 

- Nicorești - Cosmești - 

Movileni - Barcea - D N 25 - 

Ivești - C. Negri - lim. Jud. 

Tulcea - 64 km 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

de transport 

42.300.000 

lei 
24 

Reabilitarea unui sector de 

drum judeţean 

29 

DN 25 - Matca - Corod - 

Drăgușeni - DN 24 - 

Bălăbănești - Cruceanu - Berești 

- Berești Meria - Cavadinești - 

DN 26 - 57 km 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

de transport 

55.950.000 

lei 
24 

Reabilitarea unui sector de 

drum judeţean 

30 

Reabilitare drumuri judeţene 

între Oancea (DN26) - Băneasa 

- Tg. Bujor - Vârlezi - DN24 - 

39 km 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

de transport 

30.000.000 

lei 
24 

Reabilitarea unui sector de 

drum judeţean 

31 

Pechea - Rediu - Cuca - 

Fârțănești - Măstăcani - DN26 - 

36km 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

de transport 

33.350.000 

lei 
24 

Reabilitarea unui sector de 

drum judeţean 

32 
Reabilitare DJ253 km. 0+000-

15+150 Umbrăreşti - Cudalbi 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

de transport 

22.000.000 

lei 
24 

Reabilitarea unui sector de 

drum judeţean 

33 

Efiecientizarea energetică a 

clădirilor aflate în patrimoniul 

Consiliului Judeţului Galaţi 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

de mediu 
 24 

Efiecientizarea energetică a 

clădirilor aflate în patrimoniul 

Consiliului Judeţului Galaţi 

34 
Centru pentru managementul 

situaţiilor de urgenţă 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

de mediu 

4.000.000 

lei 
24 

Centru pentru managementul 

situaţiilor de urgenţă 

35 

Îmbunătăţirea capacităţii de 

prevenire şi gestionare a 

incendiilor şi situaţiilor de 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

de mediu 

10.000.000 

lei 
24 

Îmbunătăţirea capacităţii de 

prevenire şi gestionare a 

incendiilor şi situaţiilor de 
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urgenţă de către serviciile 

profesioniste pentru situaţii de 

urgenţă în judeţe riverane 

Dunării 

urgenţă de către serviciile 

profesioniste pentru situaţii de 

urgenţă în judeţe riverane 

Dunării 

36 

Reabilitare şi extindere 

infrastructura de alimentare cu 

apă şi canalizare în judeţul 

Galaţi 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

de mediu 

225.000.00

0 lei 
48 

Reabilitare şi extindere 

infrastructura de alimentare cu 

apă şi canalizare în judeţul 

Galaţi 

37 

Impădurirea terenurilor 

degradate în teritoriul judeţului 

Galaţi. Peisaj silvic, agricol şi 

cultural în contextul revitalizării 

peisajului natural şi antropic 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

de mediu 

100.000.00

0 lei 
36 

Impădurirea terenurilor 

degradate în teritoriul judeţului 

Galaţi. Peisaj silvic, agricol şi 

cultural în contextul revitalizării 

peisajului natural şi antropic 

38 
Sistem de management integrat 

al deşeurilor în judeţul Galaţi 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

de mediu 

190.000.00

0 lei 

 

40 
Sistem de management integrat 

al deşeurilor în judeţul Galaţi 

39 

Studiu privind structurarea 

peisajului din punct de vedere al 

amenajării teritoriului 

Fonduri proprii 
Infrastructura 

de mediu 
150.000 lei 12 

Studiu privind structurarea 

peisajului din punct de vedere al 

amenajării teritoriului 

40 
Parc fotovoltaic in judetul 

Galati 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

de mediu 

100.000.00

0 lei 
12 

Parc fotovoltaic in judetul 

Galati 

41 Centru de afaceri Galaţi 
Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

de afaceri 

50.000.000 

lei 
24 Centru de afaceri Galaţi 

42 
Centru expoziţional în regiunea 

Sud-Est 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

de afaceri 

50.000.000 

lei 

 

24 
Centru expoziţional în regiunea 

Sud-Est 

43 

Parc agroindustrial în comuna 

Matca 

 

Fonduri publice 

şi private 

Infrastructura 

de afaceri 

100.000.00

0 lei 
24 

Parc agroindustrial în comuna 

Matca 

 

44 
TEHNOPOL Galaţi 

 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

de afaceri 

5.000.000 

lei 
36 

TEHNOPOL Galaţi 

 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
377 

 
  

45 
Mărci ale patrimoniului 

european la Galați 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructură 

IT şi TIC 

500.000 lei 

 
24 

Mărci ale patrimoniului 

european la Galați 

46 

Dezvoltarea serviciilor de tele-

medicină în judeţul Galaţi 

 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructură 

IT şi TIC 

4.000.000 

lei 
24 

Dezvoltarea serviciilor de tele-

medicină în judeţul Galaţi 

 

47 

Dezvoltarea de servicii e-

bibliotecă 

 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructură 

IT şi TIC 

1.300.000 

lei 
24 

Dezvoltarea de servicii e-

bibliotecă 

 

48 

Implementarea Sistemului 

Integrat de Biblioteca în 

biblioteca publică 

 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructură 

IT şi TIC 
880.000 lei 24 

Implementarea Sistemului 

Integrat de Biblioteca în 

biblioteca publică 

 

49 

Festivalul de catre itinerant 

Axis Libri Galați - Chișinău -

Odessa 

 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructură 

IT şi TIC 

4.000.000 

lei 

 

24 

Festivalul de catre itinerant 

Axis Libri Galați - Chișinău -

Odessa 

 

50 
Centru Judetean de Arhiva 

 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructură 

IT şi TIC 

4.000.000 

lei 
24 

Digitizarea si Inventarierea 

Arhivei Tehnice de Proiectare 

51 

Perfectionarea managementului 

institutional al Consiliului 

Judetului Galati 

 

Instrumente 

Structurale 

Dezvoltarea 

capacităţii 

administraţiei 

publice locale 

4.000.000 

lei 
24 

Implementarea sistemului de 

control intern-managerial la 

nivelul Consiliului Judetului 

Galati 

52 
Tablou de Bord 

 

Instrumente 

Structurale 

Dezvoltarea 

capacităţii 

administraţiei 

publice locale 

4.000.000 

lei 
24 

Optimizarea serviciilor de 

transport judeţean 

53 
Info chioșc-ul ”self-service” 

 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructură 

IT şi TIC 

2.200.000 

lei 

 

24 

Înfiinţarea unor puncte de 

informare zonală ale bibliotecii 

judeţene 

54 
VIS-ART. Servicii integrate în 

domeniul vizual (noul sediu al 

Instrumente 

Structurale 
Turism 

33.000.000 

lei 
33 

Construire sediu nou al 

Muzeului de Artă Vizuală 
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Muzeului de Artă Vizuală) 

55 
EUROTURISM la Dunărea de 

Jos 

Instrumente 

Structurale 
Turism 

13.200.000 

lei 
24 Papilonariu, insectariu şi terariu 

56 Muzeul "Casa Cuza Vodă" 
Instrumente 

Structurale 
Turism 

20.000.000 

lei 
24 

Reabilitarea muzeului "Casa 

Cuza Vodă" 

57 Festival interetnic 
Instrumente 

Structurale 
Turism 

2.000.000 

lei 
12 

Spectacole la Centrul 

multicultural Domnească 91 

58 Muzeul "Casa Colecţiilor" 
Instrumente 

Structurale 
Turism 

20.000.000 

lei 
24 

Reabilitarea muzeului "Casa 

Colecţiilor" 

59 
Realizarea unei biblioteci 

regionale în Galați 

Instrumente 

Structurale 
Turism 

44.000.000 

lei 
24 

Realizarea unei biblioteci 

regionale în Galați 

60 

Cursuri de perfectionare pentru 

functionarii publici din CJ 

Galati 

Instrumente 

Structurale 

Dezvoltarea 

capacităţii 

administraţiei 

publice locale 

3.000.000 

lei 
12 

Cursuri de perfectionare pentru 

functionarii publici din CJ 

Galati 

61 
Cursuri perfectionare pentru 

persoane defavorizate 

Instrumente 

Structurale 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

3.000.000 

lei 
12 

Cursuri perfectionare pentru 

persoane defavorizate 

62 
Infrastructura pentru situatii de 

urgenta (heliport si hangar) 

Instrumente 

Structurale 

Infrastructura 

pentru situatii 

de urgenta 

5.000.000 

lei 
12 

Amenajarea unui heliport si 

hangar pentru Centrul SMURD 

Galaţi 

 

63 

Schimburi de experienta in 

domeniul educaţiei şi formării 

profesionale 

Comisia 

europeană 

Educaţie şi 

formare 

profesională, 

schimb de 

bune practici 

5.000.000 

lei 
12 

Schimburi de experienta in 

domeniul educaţiei şi formării 

profesionale 

 

64 

 

Proiect integrat de realizare a 

traversării Dunării între județele 

Galați și Tulcea, având drept 

scop fluidizarea circulației 

Instrumente 

Structurale 

Fonduri Guvern 

Transport  
400.000.00

0 lei 
36 

Realizarea unui sistem integrat 

de traversare a Dunării 

(conform specificațiilor 

studiului de fezabilitate) 
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rutiere și dezvoltarea 

facilităților de transport 

intermodal 

( proiect realizabil în 

parteneriat) 

 

 

 

65 

 

 

 

Proiect de valorificare 

superioară, dezvoltare și 

extindere a Zonei Libere Galați, 

în scopul accelerării creșterii 

economice și generării de noi 

locuri de muncă 

( proiect realizabil în 

parteneriat) 

 

Instrumente 

Structurale 

Dezvoltarea 

economică a 

Zonei Libere 

Galați 

20.000.000 

lei 
36 

Extinderea, dezvoltarea și 

eficientizarea activităților 

economice actuale în cadrul 

Zonei Libere Galați 

 

 

66 

 

 

 

Proiect complex de modernizare 

a zonei Portuare Galați, prin 

dezvoltarea infrastructurii 

actuale, a creșterii capacității de 

stocare a produselor agricole, 

dar și a celor de origine 

animalieră, în vederea 

încurajarii  activităților de 

export   

( proiect realizabil în 

parteneriat) 

 

Instrumente 

Structurale 

Modernizare 

zonă portuară 

250.000.00

0 lei 
36 

Modernizarea și reconfigurarea 

infrastructurii portuare actuale, 

a capacităților de stocare a 

produselor agricole,a 

depozitelor de frig ( pentru 

produsele de origine animalieră) 

inclusiv a activităților integrate 

de promovare a produselor pe 

piețele externe 

67 

 

 

 

Centru integrat de sprijinire a 

tehnologică a activităților 

agricole la nivelul județului 

Galați 

 ( proiect realizabil în 

Fonduri ale 

guvernului 

Chinei 

 

Fonduri 

Suport 

tehnologic 

pentru 

tehnologiile 

agricole 

200.000.00

0 lei 

(valoare 

cofinanțării 

proiectului 

36 

Construirea unui centru de 

suport tehnologic pentru 

agricultorii din județul Galați 

 

Construirea unei linii de 
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parteneriat) 

 

 

guvernentale 

naționale  

va fi 

negociată 

cu partea 

chineză) 

producție pentru tractoare 

împreună cu companii de profil 

din China 

68 

 

 

 

 

Centru de suport tehnologic 

pentru valorificarea 

oportunităților energetice 

regionale 

( proiect realizabil în 

parteneriat) 

Instrumente 

structurale 

Suport 

tehnologic 

pentru 

domeniul 

energetic 

 

20.000.000 

lei 
36 

Construirea unui centru de 

suport tehnologic 

Furnizarea de activități de 

consiliere și suport pentru 

eficientizarea actiivităților 

producătorilor de energie și 

stimularea valorificării  eficace 

a producției 

Crearea de capacități de 

preluare și depozitare a gazului 

metan lichefiat în vederea 

comercializării pe piața 

internă/exportării acestuia 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect complex de sprijinire a 

producătorilor agricoli prin 

dezvoltarea sistemului de 

irigații 

( proiect realizabil în 

parteneriat) 

Instrumente 

Structurale 

 

Guvernul 

României 

Sistem de 

irigații pentru 

agricultură 

125.000.00

0 lei 
24 

 

 

Construirea unei rețele eficiente 

de irigații pentru zona Movileni 

–Cosmești-Tecuci- Matca –

Cudalbi pentru valorificarea  

potențialului agricol ( cu un 

accent special pe domeniul 

legumicol) 

 

 

 

70. 

 

Centru integrator de sprijinire a 

producătorilor agricoli în ceea 

Instrumente 

Structurale 

Sprijinirea 

producătorilor 

agricoli 

20.000.000 

lei 
36  

Construirea unui centru 

integrator care să furnizeze 

consultanță și know –how 
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ce privește preluarea, sortarea, 

prelucrarea și valorificarea 

produselor legumicole 

( proiect realizabil în 

parteneriat) 

 

 

 

pentru producătorii agricoli 

Construirea unor baze de 

preluare, sortare, prelucrare și 

valorificare ale produselor 

agricole din zonele Matca –

Tecuci- Cosmești – Movileni – 

Barcea –Drăgănești -Munteni 

71. 

 

 

Dezvoltarea unui sistem 

complex hidroenergetic cu rol 

de producere de energie și 

acumulare de apă pentru 

sistemul de irigații Siret –

Bărăgan 

( proiect realizabil în 

parteneriat) 

 

Fonduri ale 

guvernului 

Chinei 

 

Fonduri 

guvernentale 

naționale 

Modernizarea 

rețelei 

hidroenergetic

e și de irigații 

100.000.00

0 lei 
48 

Construirea unui sistem 

complex hidroenergetic cu rol 

de cuplare la sistemul de irigații 

Siret – Bărăgan 

Prima etapa ar constitui-o 

proiectul  hidrocentralei de la 

Cosmești 

 

72. 

 

 

 

 

 

Măsuri active de combatere a 

eroziunii solului și prevenire a 

fenomenului de deșertificare 

( proiect realizabil în 

parteneriat) 

 

 

 

Instrumente 

Structurale 

Protecția 

mediului 

20.000.000 

lei 
36 

Împădurirea zonelor afectate de 

eroziune din zona Independența 

–Izvoarele și crearea unei 

perdele silvice pentru 

prevenirea fenomenului de 

deșertificare apărut în zona 

comunei Matca 
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73. 

 

Platformă integrate de colectare 

a resturilor vegetale în vederea 

transformării acestora în  

material compost 

 

Instrumente 

Structurale 
Mediu 15.000.000 24 

Realizarea unei platforme de 

colectare a resturilor vegetale 

din zonele agricole rurale pentru 

producerea de material compost  
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15. Indicatori de monitorizare ai strategiei de dezvoltare 
 

 
Alegerea indicatorilor de monitorizare ai strategiei de dezvoltare, a fost realizată în 

jurul celor șase piloni de dezvoltare propuși pentru evaluarea  prezentei abordari strategice. 

 

Pilon 1 - Competitivitate economică și creștere sustenabilă 

Indicatori propuși pentru Pilonul 1: 
 

Economie - PIB pe cap de locuitor, VAB agricultură, Densitatea întreprinderilor, 

Cercetare-dezvoltare, Fluxuri turistice, Infrastructură rutieră 

 

Demografie - Densitatea populației, Rata de ocupare, Rata șomajului, Sporul natural 

al populației, Rata mortalității infantile, Durata medie a vieții  

 

Întreprinderi mari – Număr întreprinderi mari în declin/faliment, Procent angajare 

în întreprinderi mari, Rata șomajului în întreprinderile mari, Numărul de furnizori de 

produse și servicii, Număr de firme mixte ( întreprinderi mari) 

 

IMM-uri – Rata de constituirea a IMM-urilor, Număr de IMM-uri desființate, Locuri 

de muncă create, Rata șomajului, Număr de întreprinderi mixte (întreprinderi mici), 

Procent creșetere profit, procent creștere cifra de afaceri, Număr de personae 

angajate,  

 

Competitivitate economică – Numărul întreprinderilor mari cuprinse în top-ul 

național al întreprinderilor competitive, Numărul IMM-urilor cuprinse în top-ul 

național al întreprinderilor competitive, Numărul de produse noi lansate pe piață, 

Numărul serviciilor noi lansate pe piață, Valoare investiții atrase la nivel regional, 

Număr de relocări de firme în regiune, Număr de proiecte implementate, Valoarea 

proiectelor implementate în regiune 

 

Creștere sustenabilă – Număr firme cu profit în ultimii 5 ani, Număr contracte de 

cercetare al mediului economic, Valoare contracte atrase în domeniul cercetării, 

Număr de strategii noi 

 

Disponibilitatea guvernării electronice, Ponderea persoanelor de 16-74 de ani care 

au folosit internetul în ultimele 3 luni pentru a accesa site-urile autorităților publice 

 

  
Pilon 2 - Agricultură modernă sustenabilă și investiții în eco –agricultură 

 

Indicatori propuși pentru Pilonul 2: 

 

Agricultură generală – Suprafața agricolă, Suprafața irigabilă, Suprafață 

inundabilă, Număr de bovine, Număr de porcine, Număr de ovine, Număr de cabaline, 

Număr de tractoare și utilaje agricole, Număr de unități de procesare tradiționale.  
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Agricultură modernă – Număr de exploatații agricole intensive, Kilometrii rețea 

irigații, Număr echipamente moderne, Număr tehnologii moderne, Număr de ferme 

moderne, Număr de proiecte accesate. 

 

Eco –agricultură – Suprafețe cultivate în regim eco, Producție la hectar, Număr de 

tehnologie co-folosite, Număr de proiecte accesate pe zonă de eco-agriculură. 

 

 

Pilon 3 – Rețea de drumuri, utilități și transport eco -eficient într-un cadru  

urbanistic modern 

 

Indicatori propuși pentru Pilonul 3: 

 

 

 Rețea de drumuri – Kilometrii de șosea asfaltați, Kilometrii de reațea de drumuri 

modernizați, Densitatea drumurilor la 100 kilometrii.   

          

 

Utilități – Număr de unități de stații de tratare a apei instalate, Consum de energie 

electrică per unitate deservită, Număr de contracte încheiate cu prestatori de servicii 

de salubrizare, Număr de kilometrii de conducte instalate, Număr de gospodării 

deservite, Număr de stații de colectare, depozitare și transfer. 

 

 

Transport – Total kilometrii rețea drumuri, Total kilometrii rețea cale ferată, Total 

kilometrii rețea fluvială, Număr de autovehicule, Număr de autovehicule de transport, 

Număr de nave și ambarcațiuni de transport.  

 

 

Eco –eficiență – Număr de proiecte implementate, Număr de clădiri reabilitate 

termic, Suprafețe protejate energetic, Procent reducere co2 de transport, Procent 

reducere altenox de transport. 

 

 

Urbanism – Procent drumuri publice iluminate, Numărul de stații de epurare, 

Procent drumuri publice iluminate,  

 

 

Pilon 4 - Sănătate, cultură și educație pentru viitor 

 

Indicatori propuși pentru Pilonul 4: 

 

 

Sănătate – Număr de spitale construite, Număr de spitale rehabilitate/ moderinizate, 

Număr de spitale cu dotări noi de echipamente, Număr de spitale cu servicii noi, 

număr clinici construite/ rehabilitate, Număr centre de prim ajutor rehabilitate/ 

modernizate, Număr de campanii de informare în domeniul medical derulate 
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Social - Rata abandonului școlar, Rata sărăciei relative, Raportul de dependență 

economică, Pensia medie lunară, Numărul mediu al pensionarilor 

 

Cultură - Biblioteci pe categorii, Cinematografe pe categorii, Instituții și companii de 

spectacole sau concerte, Muzee și colecții publice 

 

Educație – Numărul de școli construite, Numărul de școli rehabilitate, modernizate și 

dotate, Numărul de proiecte implementate, Rata de abandon școlar, Procent de 

promovabilitate, Număr de universități rehabilitate, Număr de programme de studii 

noi, Număr de absolvenți.  

 

Pilon 5 - Mediul pentru toți 

Indicatori propuși pentru Pilonul 5: 

 

          Mediu – Aria suprafețelor amenajate, aria suprafețelor deservite, Lungimea cursurilor 

de apă amenajate, Nivelul de poluare al zonei, Numărul de proiecte implementate. 

 

Eficiență enrgetică – Numărul de parcuri eoliene, Numărul de parcuri fotovoltaice, 

Numărul de unități fotovoltaice, Procent de energie verde, Număr de proiecte 

implementate. 

 

Pilon 6 – Politici publice novatoare și eficiente 

Indicatori propuși pentru Pilonul 6: 

 

Politici publice – Numărul de politici publice utilizate, Numărul noilor politici 

publice introduse în ultimii 3 ani, Numărul serviciilor de e-guvernare, e-administrare, 

Numărul de proiecte implementate. 

 

Administrativ - Datoria publică în PIB, Încrederea cetățenilor în instituțiile statului, 

Numărul de personae din administrația publică participante în cadrul sesiunilor de 

formare profesională, Număr de personae implicate în mobilități, schimburi de 

experiență 
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16. Concluzii 
 

Rolul acestui capitol este de a prezenta la nivel sintetic o colecție a celor mai interesante 

concluzii, care se pot extrage din analizele efectuate la nivelul întregii Strategii de Dezvoltare 

a județului Galați pentru 2015 -2020. 

Aceste concluzii extrase pot familiariza publicurile interesate cu o colecție de idei rezultate 

din principalele capitole ale lucrării. 

O primă concluzie ar fi legată de faptul că prezenta Strategie de Dezvoltare a Județului Galați 

pentru 2015 -2020, apare ca o continuarea firească a fostei Strategii de Dezvoltare a județului 

Galați pentru 2010 -2015, continuând multe din ideile și direcțiile de dezvoltare stabilite în 

cadrul fostei startegii 

O a doua concluzie ar fi legată de importanța deosebită pe care o prezintă strategia pentru 

obținerea de plus valoare ( în special prin intermediul proiectelor propuse spre finanțare) 

pentru toate cele 15 arii tematice majore identificate în cadrul prezentului studiu 

România are stabilite 11 obiective tematice agreate de Comisia Europeană prin Acordul de 

Parteneriat 2014 – 2020. Aceste obiective pot fi atinse doar prin dezvoltarea regiunilor și 

obținerea suportului unităților administrativ teritoriale.  

Județul Galați Este una dintre zonele de tradiție istorică. Evoluția înregistrată pe parcursul 

secolelor a evidențiat capacitatea locuitorilor de pe aceste meleaguri de a face față tuturor 

vicisitudinilor și de a putea păstrat nealterată moștenirea culturală și de tradiție primită de la 

înaintași. Majoritatea zonelor din județul Galați sunt zone de câmpie, dar relieful este variat, 

ceea ce înseamnă că fiecare zonă are specifivul ei economic. Rețeaua hidrografică din județul 

Galați este bogată. Se pot construi sisteme de irigații care vor putea avea un impact pozitiv 

asupra agriculturii. Din punct de vedere al riscului, apele din județ trebuie controlate, dacă nu, 

pot apărea inundații și viituri, precum s-a mai întâmplat în trecut. O suprafață considerabilă 

din județul Galați, poate fi arată. Acest potențial definește specificul economic al zonei, 

preponderent îndreptat către agricultură. De menționat că există și o parte a solurilor care sunt 

nisipoase și argiloase. De asemenea, Există resurse bogate în subsol, prin care se poate 

dezvolta industria grea din zonă. Resursele care au fost exploatate sunt țițeiul și gazele 

naturale. În județul Galați există temperaturi foarte joase iarna cât și foarte ridicate vara. 

Viteza vântului este specific zonei, ceea ce face ca potențialul de producere al energiei 

electrice să fie în extinderea și dezvoltarea parcurilor eoliene. Județul Galați beneficiază de un 

avantaj geografic competitiv fiind o zonă deosebit de favorabilă pentru dezvoltarea de 

proiecte ce vizează construcția de parcuri eoliene. 

Varietatea florală din județul Galați are un potențial turistic foarte mare. Vegetația naturală 

are un număr foarte mare de specii, aceasta poate fi de interes pentru cercetătorii din domeniul 

ecologic. În județul Galați există o serie de arii protejate foarte importante pentru dezvoltarea 

turismului. Fauna este bogată, multe dintre specii fiind localizate în arii protejate, dar se pot 

identifica și în afara acestora.  

În județul Galați există 2 municipii, 2 orașe și 61 comune. Județul nu va putea beneficia de o 

arie mare de acoperire urbană dar avantajul constă în faptul că sunt mai puține unități 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
387 

 
  

administrativ teritoriale și se pot simplifica căile de comunicație. Un punct forte este faptul că 

O parte din instituțiile responsabile cu reglementare/urmărirea/controlul unor domenii din 

județele regiunii Sud-Est, au sediile direcțiilor cu atribuții regionale în județul Galați. 

Județul Galați are o rețea de drumuri naționale foarte bine structurată. Există culoare de 

trecere atât prin partea de periferie a județului cât și prin centrul acestuia. Accidentele de 

circulație reprezintă o problemă pentru județul Galați deoarece trendul acestora continuă să 

crească odată cu numărul victimelor, la nivelul județului, iar în regiune numărul accidentelor 

și numărul victimelor se află pe un trend descendent. Municipiul Galați este printre puținele 

unități administrative care facilitează pentru cetățeni 3 tipuri de transportul în comun. 

Numărul tramvaielor pe care le deține este cel mai mare față de celelalte județe din regiunea 

Sud-Est. Se recomandă dezvoltarea rețelei de troleibuze deoarece acestea nu folosesc 

combustibil fosil și au un impact mai bun asupra mediului. Numărul pasagerilor care foloseau 

transportul în comun s-a micșorat treptat în cazul tuturor celor 3 mijloace de transport 

principale, în ultimii patru ani, dar numărul autoturismelor este în creștere. 

  Infrastructura feroviară trebuie îmbunătățită pentru a oferi șansa județului de a se dezvolta în 

urma comerțului care se poate manifesta. Facilitățile oferite de porturile din județul Galați 

sunt optime pentru o bună desfășurare a activității de transport naval. Volumul de marfă este 

în creștere, totalul tonelor de marfă care ies spre export este mai mare. 

  Numărul de locuitori, înregistrează scăderi atât în mediul rural cât și în cel urban. Județul nu 

înregistrează scăderi treptate ale populației, scăderi datorate mortalității, celor plecați să 

muncească în afară sau la studii în regiuni mai dezvoltate. Numărul persoanelor care migrează 

atât în mediul urban cât și în cel rural, este asemănător. Diferența dintre medii, este că la nivel 

urban s-a înregistrat un sold negativ la finalul anului, iar la nivel rural, un sold pozitiv. 

Numărul mediu de salariați la nivelul județului înregistrează o scădere, așadar apărând 

posibilitatea de apariție a unor majorări de salarii, în același timp însă problema accesibilității 

locurilor de muncă va crește. 

  Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile din județul Galați, este corelată cu 

volumul înregistrat la nivel regional și național (pe acest segment înregistrându-se doar 

creșteri ușoare). 

  În privința termoficării, singura localitate care beneficiază de energie termică distribuită prin 

rețelele publice, este Municipiul Galați.  

  Industria prelucrătoare și comerțul sunt principalele activități care se dezvoltă în momentul 

de față pe plan intern. 

  În județul Galați, este important de realizat faptul că întreprinderile mari (de peste 250 de 

angajați) reprezintă un potențial pentru relansarea motorului economic. Județul Galați, prin 

poziționarea pe hartă, oferă acestor întreprinderi posibilitatea de a își putea exporta produsele 

în partea de est a țării și de a genera venituri din export. IMM-urile la nivelul județului se 

prezintă a fi foarte influențate de fenomenele și oportunitățile ce apar, fapt dovedit de raportul 

firmelor nou înființate și radiate în anul 2014. 

  La nivelul județului Galați, facilitățile ce trebuie oferite lipsesc în mediul rural, fiind 

prezente cu precădere în mediul urban. Unitățile de cazare sunt în scădere atât în mediul rural, 

cât și în cel urban. Raportul dintre fluxurile de turiști sosiți și plecați din județul Galați în 

ultimii ani, este în creștere, ceea ce înseamnă că activitatea de turism se lansează dar treptat cu 
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avansuri mici. Precum și turismul cultural, turismul de agrement are mare potențial de 

dezvoltare în județul Galați, însă nu este promovat suficient.  

În domeniul de cercetare dezvoltare, principala unitate este Universitatea din Galați. Aceasta 

are în derulare proiecte atât finanțate de la bugetul național cât și din fonduri europene și are o 

gamă largă de centre de cercetare specializate pe diferite arii. 

Infrastructura culturală este insuficientă pentru populație, în special numărul de cinematografe 

și muzee.  

Serviciile de asistenţă socială există în judeţ dar sunt insuficiente pentru situaţia actuală din 

mediul rural. 

A existat o activitate de planificare riguroasă a proiectelor propuse spre finanțare, pornind de 

la analiza nevoilor identificate în cadrul studiilor întreprinse în cadrul prezentei startegii 

Au fost formulați indicatori de progres deopotrivă ai strategiei, cât și a impactului potențial ce 

poate fi resimțit la nivelul întregului județ, prin intermediul actiunilor întreprinse ( în special 

prin proiecte) generatoare de plus valoare regională 

În finalul acestui scurt capitol concluziv, ne dorim ca Strategia de Dezvoltare a județului 

Galați 2015 -2020, să poată fi un reper foarte util pentru dezvoltarea întregului județ, să 

poată sta la baza cât mai multor proiecte accesate, finanțate și implementate cu succes,și, 

de ce nu, să reprezinte o sursă de inspirație ( măcar informațională) pentru toți ce doresc 

să genereze plus valoare pentru acest județ important al României. 

 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
389 

 
  

Grafice, Tabele și Imagini 

Tabele 

Tabel 1. Indicatorii celor 5 obiective la nivelul Uniunii Europene 

Tabel 2. Indicatorii celor 5 obiective asumate de România 

Tabel 3. Obiectivele tematice distribuite în funcție de provocările în materie de dezvoltare 

Tabel 4. Principalele Programe europene de care va beneficia Romania in 2014 -2020, cu 

excepția celor din cadrul Obiectivului Cooperare Teritorială Europeană 

Tabel 5. Activitatea Agricolă 

Tabel 6. Vegetație 

Tabel 7. Creșterea animalelor (anul 1935) 

Tabel 8. Poziția geografică a județului Galați 

Tabel 9. Principalele cursuri de apă de suprafață 

Tabel 10. Principalele lacuri naturale și bălți 

Tabel 11. Tipuri de soluri în județul Galați 

Tabel 12. Încadrarea solurilor agricole din județul Galați, pe clase de calitate 

Tabel 13. Denumirea ariilor naturale protejate din județul Galați 

Tabel 14. Denumirea siturilor Natura 2000 din județul Galați 

Tabel 15. Denumirea localităților din județul Galați 

Tabel 16. Drumuri Publice din județul Galați (km) 

Tabel 17. Drumuri Naționale din județul Galați (km) 

Tabel 18. Drumuri Județene și Comunale din județul Galați (km) 

Tabel 19. Lungimea străzilor orășenești din județul Galați (km) 

Tabel 20. Lungimea străzilor orășenești modernizate din județul Galați (km) 

Tabel 21. Raportul dintre lungimea străzilor orășenești și lungimea străzilor orășenești 

modernizate din județul Galați (km) 

Tabel 22. Lungimea străzilor orășenești din regiunea Sud-Est (km) 

Tabel 23. Lungimea străzilor orășenești modernizate din regiunea Sud-Est (km) 

Tabel 24. Raportul dintre lungimea străzilor orășenești și lungimea străzilor orășenești 

modernizate din regiunea Sud-Est (km) 

Tabel 25. Densitatea drumurilor publice pe 100 kmp teritoriu (judeţul Galaţi) 

Tabel 26. Lungimea căilor ferate în județul Galați (km) 

Tabel 27. Lungimea căilor ferate în regiunea Sud-Est (km) 

Tabel 28. Lungimea căilor ferate la nivel național (km) 

Tabel 29. Date de trafic portuar privind portul Galați 

Tabel 30. Numărul mijloacelor de transport în comun din județul Galați raportat la media 

națională 

Tabel 31. Media națională a numărului pasagerilor transportați în transportul public  în comun 

(mii pasageri) 

Tabel 32. Numărul pasagerilor transportați în transportul public  în comun din județul Galați 

raportat la media națională 

Tabel 33. Media națională a lungimii liniei simple de transport public (km) 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
390 

 
  

Tabel 34. Lungimea liniei simple de transport public local din județul Galați raportat la media 

națională 

Tabel 35. Situația alimentării cu apă potabilă a locuitorilor din județul Galația 

Tabel 36. Numărul de locuințe alimentate cu apă în județul Galați (recensământ anul 2011) 

Tabel 37.  Proiecte legate de alimentarea cu apă a localităților din județul Galați 

Tabel 38. Situația racordării la rețeaua de canalizare a locuitorilor din județul Galați 

Tabel 39. Lungimea liniilor de alimentare din  județul Galați 

Tabel 40. Numărul stațiilor de transformare din județul Galați 

Tabel 41. Numărul de locuințe care au instalație electrică din județul Galați (recensământ anul 

2011) 

Tabel 42. Numărul de locuințe care au termoficare sau centrală termică proprie din județul 

Galați (anul 2011) 

Tabel 43. Arii naturale protejate din județul Galați 

Tabel 44. Situri Natura 2000 din județul Galați 

Tabel 45. Localități din mediul urban 

Tabel 46. Localități din mediul rural 

Tabel 47. Situația populației active pe sectoare de activitate (mii persoane) 

Tabel 48. Produsul intern brut al județului Galați (milioane lei, prețuri curente) 

Tabel 49. Principalii indicatori macroeconomici ai județului Galați 

Tabel 50 Evoluția ramurilor economice după cifra de afaceri (milioane lei) 

Tabel 51. Evoluția ramurilor economice după numărul de angajați 

Tabel 52. Detalierea structurilor și a numărului de firme pe ramurile economice ale județului 

Galați 

Tabel 53. Caracteristici și particularități ale economiei județului Galați. Tabel comparativ 

asupra Valorii Aadăugate Brute 

Tabel 54. Investiții brute de capital (milioane lei prețuri curente) ale unităților locale active, 

din industrie, construcții, comerț și alte servicii, pe activități ale economiei naționale în 

județul Galați 

Tabel 55. Principalele investiții brute de capital externe directe în județul Galați la data de 

31.12.2012 

Tabel 56. Situația numărului agenților economici mari la nivelul județului Galați 

Tabel 57. Evoluția procentuală a numărului agenților economici la nivelul județului Galați 

Tabel 58. Situația numărului IMM-urilor la nivelul județului Galați 

Tabel 59. Evoluția procentuală a numărului IMM-urilor  la nivelul județului Galați 

Tabel 60. Indicii producției industriale – serie brută (anul 2014) 

Tabel 61. Producția agricolă în județul Galați 

Tabel 62. Număr firmelor care activează în domeniu agricol în judeţul Galaţi 

Tabel 63. Lista proiectelor implementate de Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultură și 

Vinificație Bujoru (S.C.D.V.V. BUJORU) 

Tabel 64. Creșterea numărului bovinelor pe fiecare județ 

Tabel 65. Raportul dintre județe și Regiunea Sud - Est privind numărul bovinelor 

Tabel 66. Creșterea numărului porcinelor pe fiecare județ 

Tabel 67. Raportul dintre județe și Regiunea Sud - Est privind numărul porcinelor 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
391 

 
  

Tabel 68. Creșterea numărului ovinelor pe fiecare județ 

Tabel 69. Raportul dintre județe și Regiunea Sud - Est privind numărul ovinelor 

Tabel 70. Creșterea numărului caprinelor pe fiecare județ 

Tabel 71. Raportul dintre județe și Regiunea Sud - Est privind numărul caprinelor 

Tabel 72. Capacitatea și activitatea de cazare turistică în județul Galați 

Tabel 73. Infrastructura culturală și culte în mediul urban din județul Galați 

Tabel 74. Infrastructura culturală și culte în mediul rural din județul Galați 

Tabel 75. Puncte culturale de atracție turistică în județul Galați 

Tabel 76. Infrastructura de mobilitate și accesibilitate în mediul rural din județul Galați 

Tabel 77. Exemple de activități de agrement în județul Galați 

Tabel 78. Depozite de deșeuri în județul Galați 

Tabel 79. Unități de colectare, tratare și valorificare a deșeurilor în județul Galați 

Tabel 80. Situația autorizațiilor de construire și a certificatelor de urbanism în județul Galați 

Tabel 81: Operatori care furnizează servicii în domeniul telecomunicației pe teritoriul 

Județului Galați 

Tabel 82. Proiecte de cercetare cu finanțare din bugetul național derulate în anul 2014 

Tabel 83. Proiecte de cercetare finanțate de agenții economici derulate în anul 2014 

Table 84. Infrastructura culturală în județul Galați 

Tabel 85. Cantine de ajutor social în județul Galați 

Tabel 86. Proiecte pentru care optează populația 

Tabel 87. Domenii în care să se facă investiții pentru care optează populația Tabel 87. 

Domenii în care populația optează să se facă investiții 

 

Grafice 

Grafic 1. Evoluția repartiției terenurilor agricole 

Grafic 2. Accidente de circulație rutieră în județul Galați 

Grafic 3. Accidente de circulație rutieră în Regiunea Sud-Est 

Grafic 4. Trafic Fluvial 

Grafic 5. Trafic Maritim 

Grafic 6. Trafic total 

Grafic 7. Numărul mijloacelor de transport în comun din județul Galați 

Grafic 8 .Vehicule rutiere înmatriculate în circulație la sfârșitul anului în județul Galați 

Grafic 9.Vehicule rutiere înmatriculate în circulație la sfârșitul anului în Regiunea Sud-Est 

Grafic 10. Ponderea vehiculelor rutiere înmatriculate în circulație la sfârșitul anului 2013 în 

județul Galați 

Grafic 11. Ponderea vehiculelor rutiere înmatriculate în circulație la sfârșitul anului 2013 în 

România 

Grafic 12. Numărul pasagerilor transportați în transportul public local din județul Galați 

Grafic 13. Numărul pasagerilor transportați în transportul public local din Regiunea Sud-Est  

Grafic 14. Lungimea liniei simple de transport public local din județul Galați (km) 

Grafic 15. Lungimea liniei simple de transport public local din Regiunea Sud-Est  

Grafic 16. Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare  

Grafic 17. Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare din municipii și orașe 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
392 

 
  

Grafic 18. Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare din comune 

Grafic 19. Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare din localități 

Grafic 20. Instalație de canalizare în locuințe (municipii și orașe) -raport față de total (anul 

2011) 

Grafic 21. Instalație electrică în locuințe (minicipii și orașe) -raport față de total (anul 2011) 

Grafic 22. Energia termică distribuită în județul Galați 

Grafic 23. Numărul localităților în care se distribuie energia termică din Regiuniea Sud-Est în 

raport cu județul Galați 

Grafic 24. Centrală termică proprie în locuințe (municipii și orașe) -raport față de total (anul 

2011) 

Grafic 25. Suprafața spațiilor verzi din județul Galați 

Grafic 26. Suprafața spațiilor verzi în municipii și orașe, la nivelul județului Galați 

Grafic 27. Suprafața spațiilor verzi în municipii și orașe, la nivelul Regiunii Sud-Est 

Grafic 28. Mișcarea naturală a populației în județul Galați (2011) 

Grafic 29. Migrația internă determinată de schimbarea domiciliului în județul Galați 

Grafic 30. Valoarea producției industriale din judeţul Galaţi 

Grafic 31. Indicii producției industriale 

Grafic 32. Structura pe forme de proprietate (%) 

Grafic 33. Servicii comerciale prestate populației 

Grafic 34. Indicii serviciilor comerciale prestate populației 

Grafic 35. Structura pe forme de proprietate în servicii (%) 

Grafic 36. Valoarea comerțului în județul Galați 

Grafic 37. Indicii comerțului în județul Galați 

Grafic 38. Structura vânzărilor în județul Galați pe forma de proprietate (2011) 

Grafic 39. Structuri de primire turistică în municipiul Galați 

Grafic 40. Structuri de primire turistică în municipiul Tecuci 

Grafic 41. Structuri de primire turistică în mediul rural din județul Galați 

Grafic 42. Capacitatea de cazare turistică în municipiul Galați 

Grafic 43. Capacitatea de cazare turistică în municipiul Tecuci 

Grafic 44. Capacitatea de cazare turistică în mediul rural din județul Galați 

Grafic 45. Locuințe existente la sfârșitul anului în județul Galați 

Grafic 46. Locuințe terminate în cursul anului în județul Galați 

Grafic 47. Diferența dintre numărul Autorizațiilor de Construire și al Certificatelor de 

Urbanism emise de Consiliul Județului Galați 

Grafic 48. Volumul activității  de telefonie în județul Galați 

Grafic 49. Numărul întreprinderilor de consultanță din județul Galați 

Grafic 50. Numărul personalului din întreprinderile de consultanță din județul Galați 

Grafic 51. Cifra de afaceri a întreprinderilor de consultanță din județul Galați 

Grafic 52. Numărul unităților școlare în mediul rural din județul Galați 

Grafic 53. Numărul unităților școlare în mediul urban din județul Galați 

Grafic 54. Numărul unităților școlare din județul Galați 

Grafic 55. Număr laboratoare în județul Galați (2013) 

Grafic 56. Număr personalului din învățământ din mediul rural în județul Galați 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
393 

 
  

Grafic 57. Număr personalului din învățământ din mediul urban în județul Galați 

Grafic 58. Număr personalului din învățământ în județul Galați 

Grafic 59. Număr sălilor de sport în județul Galați (2013) 

Grafic 60.  Valorificarea patrimoniului cultural 

Grafic 61. Evenimentele culturale 

Grafic 62. Personalul medico sanitar din județul Galați 

Grafic 63. Unități sanitare în județul Galați 

Grafic 64. Unități sanitare în județul Galați 

Grafic 65. Unități sanitare în județul Galați 

Grafic 66. Calitatea asistenței sociale oferite la nivelul județului Galați 

Grafic 67. Sprijinul ONG-urilor pentru probleme sociale) 

Grafic 68.  Rata șomajului în județul Galați 

Grafic 69. Disponibilitatea găsirii unui loc de muncă 

Grafic 70.  Nivelul taxelor percepute 

Grafic 71. Dezvoltarea agriculturii 

Grafic 72. Dezvoltarea mediului privat, în general 

Grafic 73. Rata de migrare a populației tinere 

Grafic 74. Finanțările acordate pentru dezvoltarea afacerii 

Grafic 75. Programele de calificare și recalificare la nivelul județului 

Grafic 76. Abandonul școlar 

Grafic 77. Relația dintre mediul urban și cel rural 

Grafic 78. Rezolvarea problemelor legate de arii cu risc major de inundații 

Grafic 79. Proiecte dorite 

Grafic 80. Domenii de investiție 

Imagini 

Imaginea 1. Harta regiunii Sud - Est 

Imaginea 2. Traseul orientativ al drumului expres Bacău-Focșani-Brăila-Galați 

Imaginea 3. Modificări ale fluxului de trafic datorate proiectului pentru drumul expres 

Bacău-Galați 

Imaginea 4. Harta fizică a județului Galați 

Imaginea 5. Harta hidrografică a județului Galați 

Imaginea 6. Zone  de protejare a florei a județului Galați 

Imaginea 7. Poziţia geografică a ariilor protejate din judeţul Galaţi 

Imaginea 8. Harta comunelor din județul Galați 

Imaginea 9. Harta rețelelor și a centrelor electrice eoliene 

Imaginea 10. Harta rețelelor și a centrelor electrice fotovoltaice 

Imaginea 11. Zonele cu potențial în turismul cultural religios 

Imaginea 12. Identificarea zonelor cu potențial în turismul rural 

Imaginea 13. Parcul Viva 

Imaginea 14. Identificarea zonelor cu potențial în turismul de agrement 

Imaginea 15. Hartă gestionare deșeuri în județul Galați 

Imaginea 16. Matricea de gestionare a riscurilor în implementare 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
394 

 
  

Anexa 1 
 

Cercetare sociologică pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a județului Galați  

pentru perioada 2015 – 2020 

 

 

Cercetarea sociologică este realizată cu susținerea Consiliului Județean Galați pentru 

colectarea datelor din teritoriu și folosirea acestora în cadrul strategiei de dezvoltare a 

județului Galați pentru perioada 2015 – 2020.  

Ați fost selectat pe bază statistică în cadrul acestei cercetări. Vă rugăm să ne ajutați în acest 

demers, prin completarea chestionarului următor. Timpul de completare este de maxim 15 

minute.  Datele de identificare sunt confidențiale și anonime.  

Vă mulțumim!  

 

 

I. Pentru fiecare din afirmațiile de mai jos ce țin de aspecte de viață ale comunei, vă 

rugăm să ne spuneți care este părerea dumenavoastră, încercuind varianta corespunzătoare. 

 

Aspecte semnalate 
Foarte 

rău 
Rău 

Nici 

bine, 

Nici rău 

Bine 
Foarte 

bine 

Nu știu 

/nu 

răspund 

1. Colectarea deșeurilor 

menajere 
-2 -1 0 1 2 99 

2. Calitatea aerului 

înconjurător 
-2 -1 0 1 2 99 

3. Calitatea apei în zonă -2 -1 0 1 2 99 

4. Numărul de unități de 

învățământ 
-2 -1 0 1 2 99 

5. Calitatea serviciilor 

educaționale 
-2 -1 0 1 2 99 

6. Echipamentele de care 

dispun unitățile de 

învățământ 

-2 -1 0 1 2 99 

7. Stadiul actual al 

clădirilor unităților de 

învățământ 

-2 -1 0 1 2 99 
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8. Numărul de unități 

comerciale (magazine, 

supermarketuri) 

-2 -1 0 1 2 99 

9. Nivelul la care se află 

infracţionalitatea 
-2 -1 0 1 2 99 

10. Implicarea poliţiei -2 -1 0 1 2 99 

11. Stadiul actual al 

străzilor din comună 
-2 -1 0 1 2 99 

12. Stadiul actual al 

trotuarele din comună 
-2 -1 0 1 2 99 

13. Stadiul actual al 

semnelor de circulație și 

zonelor pietonale 

-2 -1 0 1 2 99 

14. Existența locurilor de 

parcare 
-2 -1 0 1 2 99 

15. Accesul la staţiile de 

transport în comun 
-2 -1 0 1 2 99 

16. Nivelul la care au fost 

extinse rețelele de 

alimentare cu apă 

-2 -1 0 1 2 99 

 

17. Nivelul la care au fost 

extinse rețelele de 

canalizare. 
 

-2 -1 0 1 2 99 

18. Nivelul la care au fost 

extinse rețelele de 

alimentare cu gaze. 

-2 -1 0 1 2 99 

19. Nivelul la care au fost 

extinse rețelele de cablu și 

telefonie 

-2 -1 0 1 2 99 

20. Stadiul actual al 

parcurilor 
-2 -1 0 1 2 99 

21. Existența locurilor de 

joacă special amenajate 
-2 -1 0 1 2 99 

22. Numărul unităților 

sportive (Sali de sport și 

terenuri) 

-2 -1 0 1 2 99 

23. Numărul de unități 

sanitare 
-2 -1 0 1 2 99 

24. Calitatea serviciilor 

medicale 
-2 -1 0 1 2 99 

25. Echipamentele 

unităților sanitare 
-2 -1 0 1 2 99 

26. Starea spaţiilor și a 

clădirilor în care îşi 

desfăşoară activitatea 

unitățile sanitare 

-2 -1 0 1 2 99 
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27. Evenimentele culturale -2 -1 0 1 2 99 

28. Stadiul actual privind 

infrastructura culturală 

(număr clădiri)  
 

-2 -1 0 1 2 99 

29. Numărul locurilor de 

divertisment 
-2 -1 0 1 2 99 

30. Starea clădirilor de 

patrimoniu 
-2 -1 0 1 2 99 

31. Clădirile şi 

infrastructura 

administraţiei publice locale 

-2 -1 0 1 2 99 

32. Nivelul de relaționare 

interetnic 
-2 -1 0 1 2 99 

33. Nivelul de relaţionare 

interuman din comună 
-2 -1 0 1 2 99 

34. Calitatea vieţii 

locuitorilor, în general 
-2 -1 0 1 2 99 

*legenda (-2 = foarte rău, -1 = rău, 0 = nici bine, nici rău, 1 = bine, 2 = foarte bine, 99 = nu ştiu/nu răspund). 

 

II.  Care consideraţi că ar fi cele 3 probleme, cele mai urgente, de care ar trebui să se 

ocupe autoritățile publice în comuna dumeavoastră? 

 

Problema 1............................................................................................................................. 

 

Problema 2................................................................................................................................. 

 

Problema 3................................................................................................................................. 

 

 

III. Vă rugăm să dați un exemplu de localitate din județul Galați, pe care o considerați că 

ar putea fi nominalizată din punct de vedere al aprecierii calității deosebite a vieții 

locuitorilor respectivei localități. 

 

..................................................................................................................................................... 

 

 

IV. Care sunt primele 3 aspecte remarcabile pe care le puteți distinge în cadrul comunei 

dumneavoastră? 
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Aspectul 1..................................................................................................................................... 

 

Aspectul 2..................................................................................................................................... 

 

Aspectul 3.................................................................................................................................... 

 

V. Alegeți din lista de mai jos, 5 domenii pe care le consideraţi a fi importante pentru 

dezvoltarea ulterioară a comunei în perioada 2015 - 2020. Vă rugăm să le ierarhizați în 

funcție de importanță, unde 1 este cea mai importantă și 5 este ultima variantă aleasă.   

 Domeniul alimentar 

 Domeniul băuturilor alcoolice şi nealcoolice 

 Domeniul de confecţii textile şi de pielărie 

 Domeniul lemnului și al mobilierului 

 Domeniul chimic  

 Domeniul materialelor de construcţie 

 Domeniul metalurgic 

 Domeniul de construcție a maşinilor şi echipamentelor 

 Domeniul electrotehnic 

 Domeniul de reciclare a deşeurilor 

 Comerţul interior şi exterior 

 Domeniul turismului 

 Domeniul financiar – bancare 

 Domeniul IT 

 Domeniul de cercetare – dezvoltare 

 Domeniul imobiliar şi al construcţiilor de locuinţe 

 Domeniul media/artistic/impresariat artistic 

 Domeniul educaţional 

 Domeniul sportiv, impresariat sportiv 
 Domeniul cultural 
 Domeniul religios 
  

Altele…………………………………….......................................................................

.... 
  

Altele…………………………………….......................................................................

.... 
  

Altele…………………………………….......................................................................

.... 

 

VI. Pentru fiecare din afirmațiile de mai jos cu referire la județul Galați, vă rugăm să ne 

spuneți care este părerea dumenavoastră, încercuind varianta corespunzătoare. 

Aspecte semnalate 
Foarte 

rău 
Rău 

Nici 

bine, 
Bine 

Foarte 

bine 

Nu știu 

/nu 
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Nici rău răspund 

1. Rata șomajului în județul 

Galați 
-2 -1 0 1 2 99 

2. Calitatea vieții la nivelul 

județului 
-2 -1 0 1 2 99 

3. Disponibilitatea găsirii 

unui loc de muncă 
-2 -1 0 1 2 99 

4. Infrastructura de 

transport (principalele axe) 

la nivelul județului Galați 

-2 -1 0 1 2 99 

5. Nivelul taxelor percepute -2 -1 0 1 2 99 

6. Dezvoltarea agriculturii  -2 -1 0 1 2 99 

7. Dezvoltarea industriei 

metalurgice 
-2 -1 0 1 2 99 

8. Dezvoltarea turismului -2 -1 0 1 2 99 

9. Dezvoltarea economică, 

în general 
-2 -1 0 1 2 99 

10. Forța de muncă 

specializată 
-2 -1 0 1 2 99 

11. Starea mașinăriilor și 

echipamentelor agricole 
-2 -1 0 1 2 99 

12.  Nivelul practicării 

agriculturii intensive 

(substanțe de stimulare a 

producției) 

-2 -1 0 1 2 99 

13. Starea echipamentelor 

folosite în industria 

metalurgică 

-2 -1 0 1 2 99 

14. Numărul 

întreprinderilor mici și 

mijlocii la nivel de județ 

-2 -1 0 1 2 99 

15. Dezvoltarea mediului 

privat, în general 
-2 -1 0 1 2 99 

16. Rata de migrare a 

populației tinere 
-2 -1 0 1 2 99 

17. Finanțările acordate 

pentru dezvoltarea afacerii 
-2 -1 0 1 2 99 

18. Sprijinul oferit pentru 

accesarea finanțărilor 

(fonduri europene, fonduri 

guvernamentale, fonduri 

județene) 

-2 -1 0 1 2 99 

19. Programele de calificare 

și recalificare la nivelul 

județului 

-2 -1 0 1 2 99 

20. Infrastructura 

administrațiilor publice 
-2 -1 0 1 2 99 

21. Abandonul școlar -2 -1 0 1 2 99 
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22. Sprijinul ONG-urilor 

pentru probleme sociale 
-2 -1 0 1 2 99 

23. Relația dintre mediul 

urban și cel rural 
-2 -1 0 1 2 99 

24. Infrastructura 

serviciilor de învățământ 
 

-2 -1 0 1 2 99 

25. Infrastructura 

serviciilor  

de sănătate 

-2 -1 0 1 2 99 

26. Atragerea investițiilor 

străine 
 

-2 -1 0 1 2 99 

27. Cooperarea cu celelalte 

regiuni 
-2 -1 0 1 2 99 

28. Starea ariilor protejate 

și a mediului natural 
-2 -1 0 1 2 99 

29. Activitățile antropice 

(pagube rezultate în urma 

acțiunilor altor oameni) 

-2 -1 0 1 2 99 

30. Nivelul de exploatare 

fără autorizație 
-2 -1 0 1 2 99 

31. Rezolvarea problemelor 

legate de arii cu risc major 

de alunecări de teren 

-2 -1 0 1 2 99 

32. Rezolvarea problemelor 

legate de arii cu risc major 

de inundații 

-2 -1 0 1 2 99 

33. Starea actuală a 

spitalelor din județul Galați 
-2 -1 0 1 2 99 

34. Calitatea serviciilor 

medicale oferite 
-2 -1 0 1 2 99 

35. Valorificarea 

patrimoniului cultural 
-2 -1 0 1 2 99 

36. Protejarea siturilor 

arheologice 
-2 -1 0 1 2 99 

37. Activitățile tradiționale -2 -1 0 1 2 99 

38. Calitatea asistenței 

sociale oferită la nivelul 

județului Galați 

-2 -1 0 1 2 99 

*legenda (-2 = foarte rău, -1 = rău, 0 = nici bine, nici rău, 1 = bine, 2 = foarte bine, 99 = nu ştiu/nu răspund). 

 

VII. Care sunt principalele 5 proiecte care considerați că ar trebui să se desfășoare pentru 

ca județul Galați să se dezvolte în perioada 2015-2020. Vă rugăm să le ierarhizați în funcție 

de importanță, unde 1 este cel mai important proiect iar 5 este ultimul proiect ales. 
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 Finanțări pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii, în general 

 Finanțări pentru activități economice desfășurate de persoane fizice 

 Proiecte pentru calificarea și recalificarea resurselor umane în funcție de cerințele 

angajatorilor  

 Investiții în infrastructura de transport (axe principale ale județului și drumuri 

interjudețene) 

 

 Investiții în infrastructura unităților de asistență socială 

 Investiții în infrastructura unităților sanitare (spitale, dispensare etc.) 

 Investiții în infrastructura unităților de învățământ 

 Investiții pentru a crește calitatea serviciilor de asistență socială 

 Investiții pentru a crește calitatea serviciilor medicale 

 Investiții pentru a crește calitatea serviciilor din învățământ 

 Proiecte pentru integrarea persoanelor care fac parte din grupuri vulnerabile 

 Proiecte pentru conservarea spațiilor protejate și a mediului natural 

 Proiecte pentru reabilitarea și valorificarea patrimoniului cultural 

 Investiții în zonele afectate de alunecări de teren și inundații 

 Investiții pentru prevenirea apariției de fenomene naturale majore (alunecări, inundații) 

în zonele cu risc ridicat de a se produce 

 Proiecte pentru promovarea potențialelor atracții turistice din județul Galați 

 Investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii funciare 

 Investiții în dezvoltarea sectorului agricol 

 Investiții în dezvoltarea industriei metalurgice 

 Investiții în dezvoltarea turismului 

 Proiecte pentru stimularea mediului economic prin constituirea microîntreprinderilor 

 Proiecte pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial al populației din județ  

 Proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii administrațiilor publice 
 Proiecte pentru conservarea/reabilitarea cladirilor de patrimoniu cultural -social (case 

memoriale, teatre, muzee etc) 
 Proiecte pentru conservarea/reabilitarea clădirilor de patrimoniu cultural –religios ( 

mânăstiri, biserici, etc.) 
  

Altele................................................................................................................................. 
  

Altele................................................................................................................................. 
  

Altele................................................................................................................................. 
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Date de identificare: 

 

 Sex 

□ Masculin 

□ Feminin 

 Mărimea gospodăriei (număr de 

persoane):....................................... 

 Copii sub 14 ani aflaţi în 

întreţinere:....................................... 

 Venitul lunar al gospodăriei: 

□ până în 600 lei 

□ 601 – 1000 lei 

□ 1001 – 1500 lei 

□ 1501 – 2000 lei 

□ 2001 – 3000 lei  

□ peste 3000 lei 

 Vârsta: 

□ 18 – 24 ani 

□ 25 – 34 ani 

□ 35 – 44 ani 

□ 45 – 54 ani 

□ peste 54 ani 

 

 Ultima şcoală absolvită: 

□ gimnaziu 

□ liceu 

□ postliceală / colegiu 

□ facultate / postuniversitară 

 Ocupaţia: 

□ elev/student 

□ salariat – firmă de stat 

□ salariat – firmă privată 

□ întreprinzător  

□ şomer 

□ pensionar 

□ alta.............. 

 Reşedinţa : 

□ apartament 

□ casă 

 Apartamentul / casa este 

prorpietatea familiei ? 

□ Da 

□ Nu 

Zona de reşedinţă:.................................... 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................ 

............................................................ 
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............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

 

 

Cercetare sociologică pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a județului Galați  

pentru perioada 2015 – 2020 

 

 

Cercetarea sociologică este realizată cu susținerea Consiliului Județean Galați pentru 

colectarea datelor din teritoriu și folosirea acestora în cadrul strategiei de dezvoltare a 

județului Galați pentru perioada 2015 – 2020.  

Ați fost selectat pe bază statistică în cadrul acestei cercetări. Vă rugăm să ne ajutați în acest 

demers, prin completarea chestionarului următor. Timpul de completare este de maxim 15 

minute.  Datele de identificare sunt confidențiale și anonime.  

Vă mulțumim!  

 

 

I. Pentru fiecare din afirmațiile de mai jos ce țin de aspecte de viață ale orașului dvs., vă 

rugăm să ne spuneți care este părerea dumenavoastră, încercuind varianta corespunzătoare. 

 

Aspecte semnalate 
Foarte 

rău 
Rău 

Nici 

bine, 

Nici rău 

Bine 
Foarte 

bine 

Nu știu 

/nu 

răspund 

1. Colectarea deșeurilor 

menajere 
-2 -1 0 1 2 99 

2. Calitatea aerului 

înconjurător 
-2 -1 0 1 2 99 

3. Calitatea apei în zonă -2 -1 0 1 2 99 

4. Numărul de unități de 

învățământ 
-2 -1 0 1 2 99 

5. Calitatea serviciilor 

educaționale 
-2 -1 0 1 2 99 

6. Echipamentele de care -2 -1 0 1 2 99 
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dispun unitățile de 

învățământ 

7. Stadiul actual al 

clădirilor unităților de 

învățământ 

-2 -1 0 1 2 99 

8. Numărul de unități 

comerciale (magazine, 

supermarketuri) 

-2 -1 0 1 2 99 

9. Nivelul la care se află 

infracţionalitatea 
-2 -1 0 1 2 99 

10. Implicarea poliţiei -2 -1 0 1 2 99 

11. Stadiul actual al 

străzilor din oraș 
-2 -1 0 1 2 99 

12. Stadiul actual al 

trotuarele din oraș 
-2 -1 0 1 2 99 

13. Stadiul actual al 

semnelor de circulație și 

zonelor pietonale 

-2 -1 0 1 2 99 

14. Existența locurilor de 

parcare 
-2 -1 0 1 2 99 

15. Accesul la staţiile de 

transport în comun 
-2 -1 0 1 2 99 

16. Nivelul la care au fost 

extinse rețelele de 

alimentare cu apă 

-2 -1 0 1 2 99 

 

17. Nivelul la care au fost 

extinse rețelele de 

canalizare. 
 

-2 -1 0 1 2 99 

18. Nivelul la care au fost 

extinse rețelele de 

alimentare cu gaze. 

-2 -1 0 1 2 99 

19. Nivelul la care au fost 

extinse rețelele de cablu și 

telefonie 

-2 -1 0 1 2 99 

20. Stadiul actual al 

parcurilor 
-2 -1 0 1 2 99 

21. Existența locurilor de 

joacă special amenajate 
-2 -1 0 1 2 99 

22. Numărul unităților 

sportive (Sali de sport și 

terenuri) 

-2 -1 0 1 2 99 

23. Numărul de unități 

sanitare 
-2 -1 0 1 2 99 

24. Calitatea serviciilor 

medicale 
-2 -1 0 1 2 99 

25. Echipamentele -2 -1 0 1 2 99 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
404 

 
  

unităților sanitare 

26. Starea spaţiilor și a 

clădirilor în care îşi 

desfăşoară activitatea 

unitățile sanitare 

-2 -1 0 1 2 99 

27. Evenimentele culturale -2 -1 0 1 2 99 

28. Stadiul actual privind 

infrastructura culturală 

(număr clădiri)  
 

-2 -1 0 1 2 99 

29. Numărul locurilor de 

divertisment 
-2 -1 0 1 2 99 

30. Starea clădirilor de 

patrimoniu 
-2 -1 0 1 2 99 

31. Clădirile şi 

infrastructura 

administraţiei publice locale 

-2 -1 0 1 2 99 

32. Nivelul de relaționare 

interetnic 
-2 -1 0 1 2 99 

33. Nivelul de relaţionare 

interuman din oraș 
-2 -1 0 1 2 99 

34. Calitatea vieţii 

locuitorilor, în general 
-2 -1 0 1 2 99 

*legenda (-2 = foarte rău, -1 = rău, 0 = nici bine, nici rău, 1 = bine, 2 = foarte bine, 99 = nu ştiu/nu răspund). 

 

II.  Care consideraţi că ar fi cele 3 probleme, cele mai urgente, de care ar trebui să se 

ocupe autoritățile publice în orașul dumeavoastră? 

 

Problema 1............................................................................................................................. 

 

Problema 2................................................................................................................................. 

 

Problema 3................................................................................................................................. 

 

 

III. Vă rugăm să dați un exemplu de localitate din județul Galați, pe care o considerați că 

ar putea fi nominalizată din punct de vedere al aprecierii calității deosebite a vieții 

locuitorilor respectivei localități. 

 

..................................................................................................................................................... 
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IV. Care sunt primele 3 aspecte remarcabile pe care le puteți distinge în cadrul orașului 

dumneavoastră? 

 

Aspectul 1..................................................................................................................................... 

 

Aspectul 2..................................................................................................................................... 

 

Aspectul 3.................................................................................................................................... 

 

V. Alegeți din lista de mai jos, 5 domenii pe care le consideraţi a fi importante pentru 

dezvoltarea ulterioară a orașului în perioada 2015 - 2020. Vă rugăm să le ierarhizați în 

funcție de importanță, unde 1 este cea mai importantă și 5 este ultima variantă aleasă.   

 Domeniul alimentar 

 Domeniul băuturilor alcoolice şi nealcoolice 

 Domeniul de confecţii textile şi de pielărie 

 Domeniul lemnului și al mobilierului 

 Domeniul chimic  

 Domeniul materialelor de construcţie 

 Domeniul metalurgic 

 Domeniul de construcție a maşinilor şi echipamentelor 

 Domeniul electrotehnic 

 Domeniul de reciclare a deşeurilor 

 Comerţul interior şi exterior 

 Domeniul turismului 

 Domeniul financiar – bancare 

 Domeniul IT 

 Domeniul de cercetare – dezvoltare 

 Domeniul imobiliar şi al construcţiilor de locuinţe 

 Domeniul media/artistic/impresariat artistic 

 Domeniul educaţional 

 Domeniul sportiv, impresariat sportiv 
 Domeniul cultural 
 Domeniul religios 
  

Altele……………………………………........................................................................... 
  

Altele……………………………………........................................................................... 
  

Altele……………………………………........................................................................... 

 

VI. Pentru fiecare din afirmațiile de mai jos cu referire la județul Galați, vă rugăm să ne 

spuneți care este părerea dumenavoastră, încercuind varianta corespunzătoare. 
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Aspecte semnalate 
Foarte 

rău 
Rău 

Nici 

bine, 

Nici rău 

Bine 
Foarte 

bine 

Nu știu 

/nu 

răspund 

1. Rata șomajului în județul 

Galați 
-2 -1 0 1 2 99 

2. Calitatea vieții la nivelul 

județului 
-2 -1 0 1 2 99 

3. Disponibilitatea găsirii 

unui loc de muncă 
-2 -1 0 1 2 99 

4. Infrastructura de 

transport (principalele axe) 

la nivelul județului Galați 

-2 -1 0 1 2 99 

5. Nivelul taxelor percepute -2 -1 0 1 2 99 

6. Dezvoltarea agriculturii  -2 -1 0 1 2 99 

7. Dezvoltarea industriei 

metalurgice 
-2 -1 0 1 2 99 

8. Dezvoltarea turismului -2 -1 0 1 2 99 

9. Dezvoltarea economică, 

în general 
-2 -1 0 1 2 99 

10. Forța de muncă 

specializată 
-2 -1 0 1 2 99 

11. Starea mașinăriilor și 

echipamentelor agricole 
-2 -1 0 1 2 99 

12.  Nivelul practicării 

agriculturii intensive 

(substanțe de stimulare a 

producției) 

-2 -1 0 1 2 99 

13. Starea echipamentelor 

folosite în industria 

metalurgică 

-2 -1 0 1 2 99 

14. Numărul 

întreprinderilor mici și 

mijlocii la nivel de județ 

-2 -1 0 1 2 99 

15. Dezvoltarea mediului 

privat, în general 
-2 -1 0 1 2 99 

16. Rata de migrare a 

populației tinere 
-2 -1 0 1 2 99 

17. Finanțările acordate 

pentru dezvoltarea afacerii 
-2 -1 0 1 2 99 

18. Sprijinul oferit pentru 

accesarea finanțărilor 

(fonduri europene, fonduri 

guvernamentale, fonduri 

județene) 

-2 -1 0 1 2 99 

19. Programele de calificare 

și recalificare la nivelul 

județului 

-2 -1 0 1 2 99 

20. Infrastructura -2 -1 0 1 2 99 
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administrațiilor publice 

21. Abandonul școlar -2 -1 0 1 2 99 

22. Sprijinul ONG-urilor 

pentru probleme sociale 
-2 -1 0 1 2 99 

23. Relația dintre mediul 

urban și cel rural 
-2 -1 0 1 2 99 

24. Infrastructura 

serviciilor de învățământ 
 

-2 -1 0 1 2 99 

25. Infrastructura 

serviciilor  

de sănătate 

-2 -1 0 1 2 99 

26. Atragerea investițiilor 

străine 
 

-2 -1 0 1 2 99 

27. Cooperarea cu celelalte 

regiuni 
-2 -1 0 1 2 99 

28. Starea ariilor protejate 

și a mediului natural 
-2 -1 0 1 2 99 

29. Activitățile antropice 

(pagube rezultate în urma 

acțiunilor altor oameni) 

-2 -1 0 1 2 99 

30. Nivelul de exploatare 

fără autorizație 
-2 -1 0 1 2 99 

31. Rezolvarea problemelor 

legate de arii cu risc major 

de alunecări de teren 

-2 -1 0 1 2 99 

32. Rezolvarea problemelor 

legate de arii cu risc major 

de inundații 

-2 -1 0 1 2 99 

33. Starea actuală a 

spitalelor din județul Galați 
-2 -1 0 1 2 99 

34. Calitatea serviciilor 

medicale oferite 
-2 -1 0 1 2 99 

35. Valorificarea 

patrimoniului cultural 
-2 -1 0 1 2 99 

36. Protejarea siturilor 

arheologice 
-2 -1 0 1 2 99 

37. Activitățile tradiționale -2 -1 0 1 2 99 

38. Calitatea asistenței 

sociale oferită la nivelul 

județului Galați 

-2 -1 0 1 2 99 

*legenda (-2 = foarte rău, -1 = rău, 0 = nici bine, nici rău, 1 = bine, 2 = foarte bine, 99 = nu ştiu/nu răspund). 
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VII. Care sunt principalele 5 proiecte care considerați că ar trebui să se desfășoare pentru 

ca județul Galați să se dezvolte în perioada 2015-2020. Vă rugăm să le ierarhizați în funcție 

de importanță, unde 1 este cel mai important proiect iar 5 este ultimul proiect ales. 

 Finanțări pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii, în general 

 Finanțări pentru activități economice desfășurate de persoane fizice 

 Proiecte pentru calificarea și recalificarea resurselor umane în funcție de cerințele 

angajatorilor  

 Investiții în infrastructura de transport (axe principale ale județului și drumuri 

interjudețene) 

 Investiții în infrastructura unităților de asistență socială 

 Investiții în infrastructura unităților sanitare (spitale, dispensare etc.) 

 Investiții în infrastructura unităților de învățământ 

 Investiții pentru a crește calitatea serviciilor de asistență socială 

 Investiții pentru a crește calitatea serviciilor medicale 

 Investiții pentru a crește calitatea serviciilor din învățământ 

 Proiecte pentru integrarea persoanelor care fac parte din grupuri vulnerabile 

 Proiecte pentru conservarea spațiilor protejate și a mediului natural 

 Proiecte pentru reabilitarea și valorificarea patrimoniului cultural 

 Investiții în zonele afectate de alunecări de teren și inundații 

 Investiții pentru prevenirea apariției de fenomene naturale majore (alunecări, inundații) 

în zonele cu risc ridicat de a se produce 

 Proiecte pentru promovarea potențialelor atracții turistice din județul Galați 

 Investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii funciare 

 Investiții în dezvoltarea sectorului agricol 

 Investiții în dezvoltarea industriei metalurgice 

 Investiții în dezvoltarea turismului 

 Proiecte pentru stimularea mediului economic prin constituirea microîntreprinderilor 

 Proiecte pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial al populației din județ  

 Proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii administrațiilor publice 
 Proiecte pentru conservarea/reabilitarea cladirilor de patrimoniu cultural -social (case 

memoriale, teatre, muzee etc) 
 Proiecte pentru conservarea/reabilitarea clădirilor de patrimoniu cultural –religios ( 

mânăstiri, biserici, etc.) 
  

Altele................................................................................................................................. 
  

Altele................................................................................................................................. 
  

Altele................................................................................................................................. 
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Date de identificare: 

 

 Sex 

□ Masculin 

□ Feminin 

 Mărimea gospodăriei (număr de 

persoane):....................................... 

 Copii sub 14 ani aflaţi în 

întreţinere:....................................... 

 Venitul lunar al gospodăriei: 

□ până în 600 lei 

□ 601 – 1000 lei 

□ 1001 – 1500 lei 

□ 1501 – 2000 lei 

□ 2001 – 3000 lei  

□ peste 3000 lei 

 Vârsta: 

□ 18 – 24 ani 

□ 25 – 34 ani 

 Ultima şcoală absolvită: 

□ gimnaziu 

□ liceu 

□ postliceală / colegiu 

□ facultate / postuniversitară 

 Ocupaţia: 

□ elev/student 

□ salariat – firmă de stat 

□ salariat – firmă privată 

□ întreprinzător  

□ şomer 

□ pensionar 

□ alta.............. 

 Reşedinţa : 

□ apartament 

□ casă 

 Apartamentul / casa este 
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□ 35 – 44 ani 

□ 45 – 54 ani 

□ peste 54 ani 

 

prorpietatea familiei ? 

□ Da 

□ Nu 

Zona de reşedinţă:.................................... 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 
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Sursa: Dimitrie Gusti, Enciclopedia României, 

Editura Imprimeria Națională, 1938 

 

Anexa 2 
 

Numărul locuitorilor după orașe, plășii și sex, în județul Covurlui 

Unități administrative 
Numărul locuitorilor 

Total Bărbați Femei 

Total Județ 211.196 103.981 107.215 

Municipiul Galați 101.148 49.690 51.458 

Total rural 110.048 54.291 55.757 

Plasa Horincea 58.868 28.893 29.975 

Plasa Prutul de Jos 51.180 25.398 25.782 
Sursa: Dimitrie Gusti, Enciclopedia României, Editura Imprimeria Națională, 1938 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul locuitorilor după grupa de vârstă, în 

județul Covurlui 

Grupa de vârstă 
Numărul locuitorilor 

pe grupe de vârste 

Total vârste 211.196 

0-9 ani 51.925 

10-29 ani 84.677 

30-49 ani 48.300 

50-69 ani 21.020 

70 ani și peste 3.594 

Vârstă nedeclarată 1.678 

Numărul satelor din județul Covurlui 

Organizarea 

administrativă 
Număr sate 

Plasa Harincea 32 

Plasa I. G. Duca 18 

Plasa Prut de Jos 15 

Plasa Prut de Sus 10 

Plasa Siret 23 
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Harta istorică a județului Covurlui 

 

Sursa: http://www.cultura.ro/ 
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Sursa: Dimitrie Gusti, Enciclopedia României, 

Editura Imprimeria Națională, 1938 

 

Sursa: Dimitrie Gusti, Enciclopedia României, 

Editura Imprimeria Națională, 1938 

 

 

Numărul locuitorilor după orașe, plășii și sex, în județul Tecuci 

Unități administrative 
Numărul locuitorilor 

Total Bărbați Femei 

Total Județ 157.079 77.751 79.328 

Orașul Tecuci 17.259 8.807 8.362 

Total rural 138.820 68.854 70.966 

Plasa Homocea 28.478 13.005 14.582 

Plasa Ivești 70.548 34.806 35.742 

Plasa Podul-Turcului 40.785 20.143 20.642 
Sursa: Dimitrie Gusti, Enciclopedia României, Editura Imprimeria Națională, 1938 

 

În anul 1930, populația din grupa de vârstă 

0-9 ani, reprezenta 29,91% din total, 

populația din grupa de vârstă 10-29 ani 

reprezenta 36,94% din total, populația din 

grupa de vârstă 30-49 ani reprezenta 21,70% 

din total, populația din grupa de vârstă 50-69 

ani reprezenta 9,38% din total, iar populația 

din grupa de vârstă 70 ani și peste reprezenta 

1,65% din totalul populației înregistrate la 

nivelul județului Tecuci. 

 

 

Satele erau distribuite, din punct de vedere 

procentual, după cum urmează: Plasa 

Brăhășești deținea 13,90% din sate, Plasa 

Găiceana deținea 33,45% din sate, Plasa 

Ivești deținea 11,27% din sate, Plasa Podul 

Turcului deținea 28,94% din sate, iar Plasa 

Tecuci deținea 12,40% din totalul satelor 

aflate în județul Tecuci. 

 

 

 

 

 

Numărul locuitorilor după grupa de vârstă, în 

județul Tecuci 

Grupa de vârstă 
Numărul locuitorilor 

pe grupe de vârste 

Total vârste 157.079 

0-9 ani 46.993 

10-29 ani 58.026 

30-49 ani 34.085 

50-69 ani 14.749 

70 ani și peste 2.600 

Vârstă nedeclarată 626 

Numărul satelor din județul Tecuci 

Organizarea 

administrativă 
Număr sate 

Plasa Brăhășești 37 

Plasa Găiceana 89 

Plasa Ivești 30 

Plasa Podul Turcului 77 

Plasa Tecuci 33 
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Harta istorică a județului Tecuci 
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Sursa: http://www.cultura.ro/ 
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Sursa: Dimitrie Gusti, Enciclopedia României, 

Editura Imprimeria Națională, 1938 

 

Sursa: Dimitrie Gusti, Enciclopedia României, 

Editura Imprimeria Națională, 1938 

 

Numărul locuitorilor după orașe, plășii și sex, în județul Tutova 

Unități administrative 
Numărul locuitorilor 

Total Bărbați Femei 

Total Județ 144.267 71.282 72.985 

Orașul Bârlad 26.198 13.290 12.899 

Total rural 118.078 57.992 60.086 

Plasa Manolache K. 

Epureanu 
45.594 22.362 23.232 

Plasa Vasile Pârvan 33.365 16.262 17.203 

Plasa Vlahuță 39.119 19.368 19.751 
Sursa: Dimitrie Gusti, Enciclopedia României, Editura Imprimeria Națională, 1938 

 

În anul 1930, la nivelul județului Tutova, 

populația din grupa de vârstă 0-9 ani 

reprezenta 29,31% din total, populația din 

grupa de vârstă 10-29 ani reprezenta 37,58% 

din total, populația din grupa de vârstă 30-49 

ani reprezenta 21,75% din total, populația 

din grupa de vârstă 50-69 ani reprezenta 

9,38% din total, iar populația din grupa de 

vârstă 70 ani și peste reprezenta 9,69% din 

totalul populației. 

 

 

Satele din județul Tutova erau distribuite, 

din punct de vedere procentual, după cum 

urmează: Plasa Alexandru Vlahuță deținea 

36,57% din sate, Plasa I. G. Duca deținea 

25,29% din sate, Plasa M. K. Epueanu 

deținea 15,17% din sate, Plasa Vasile Pârvan 

deținea 22,95% din total. 

 

 

 

 

 

 

 

Harta istorică a județului Tutova 

Numărul locuitorilor după grupa de vârstă, în 

județul Tutova 

Grupa de vârstă 
Numărul locuitorilor 

pe grupe de vârste 

Total vârste 144.267 

0-9 ani 42.292 

10-29 ani 54.220 

30-49 ani 31.379 

50-69 ani 13.993 

70 ani și peste 2.688 

Vârstă nedeclarată 695 

Numărul satelor din județul Tutova 

Organizarea 

administrativă 
Număr de sate 

Plasa Alexandru 

Vlahuță 

94 

Plasa I. G. Duca 65 

Plasa M.K. Epureanu 39 

Plasa Vasile Pârvan 59 
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Sursa: http://www.cultura.ro/ 

Conform rezultatelor provizorii ale recensământului general al populaţiei din anul 

1930, în judeţul Putna exista un număr de 193.738 de locuitori și 265 de sate, reședința 

județului fiind orașul Focșani. 

 

Numărul locuitorilor după orașe, plășii și sex, în județul Putna 
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Sursa: Dimitrie Gusti, Enciclopedia României, 

Editura Imprimeria Națională, 1938 

 

Sursa: Dimitrie Gusti, Enciclopedia României, 

Editura Imprimeria Națională, 1938 

 

Unități administrative 
Numărul locuitorilor 

Total Bărbați Femei 

Total Județ 193.738 97.024 96.714 

Total Urban 58.804 30.204 28.600 

Orașul Focșani 32.799 17.237 15.562 

Orașul Adjud 6.643 3.280 3.363 

Orașul Mărășești 4.478 2.290 2.188 

Orașul Odobești 7.974 3.935 4.039 

Orașul Panciu 6.910 3.462 3.448 

Total rural 110.048 54.291 55.757 

Plasa Mărășești 58.868 28.893 29.975 

Plasa Trotus 51.180 25.398 25.782 

Plasa Vrancea 42.191 20.553 21.638 
Sursa: Dimitrie Gusti, Enciclopedia României, Editura Imprimeria Națională, 1938 

În anul 1930, la nivelul județului Putna, 

populația din grupa de vârstă 0-9 ani 

reprezenta 28,74% din total, populația din 

grupa de vârstă 10-29 ani reprezenta 35,42% 

din total, populația din grupa de vârstă 30-49 

ani reprezenta 23,29% din total, populația 

din grupa de vârstă 50-69 ani reprezenta 

10,12% din total, iar populația din grupa de 

vârstă 70 ani și peste reprezenta 1,75% din 

totalul populației înregistrate. 

 

 

Satele din județul Putna erau distribuite, din 

punct de vedere procentual, după cum 

urmează: Plasa Biliești deținea 12,83% din 

sate, Plasa Gârlele deținea 15,84% din sate, 

Plasa Mărășești deținea 13,58% din sate, 

Plasa Trotuș deținea 17,35% din sate, Plasa 

Vrancea deținea 18,11% din sate, iar Plasa 

Zăbala deținea 22,26% din total. 

 

 

 

 

 

 

Harta istorică a județului Putna 

Numărul locuitorilor după grupa de vârstă, în 

județul Putna 

Grupa de vârstă 
Numărul locuitorilor 

pe grupe de vârste 

Total vârste 193.738 

0-9 ani 55.686 

10-29 ani 68.625 

30-49 ani 45.125 

50-69 ani 19.611 

70 ani și peste 3.396 

Vârstă nedeclarată 1.295 

Numărul satelor din județul Putna 

Organizarea 

administrativă 
Număr sate 

Plasa Biliești 34 

Plasa Gârlele 42 

Plasa Mărășești 36 

Plasa Trotuș 46 

Plasa Vrancea 48 

Plasa Zăbala 59 
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Sursa: http://www.cultura.ro/ 
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Atestare istorică a principalelor zone demografice din județul Galați 

Denumire Localitate Adresă Datare 

GL-I-m-B-02969.01 Municipiul Galați 

Între str. Traian, faleza Dunării, 

str. Roşiori, promontoriul aferent 

bisericii Precista 

sec. XVI - XIX 

GL-I-m-A-02971.02 
municipiul 

GALAŢI 

Promontoriul "Tirighina" şi 

versanţii de la V de acesta, la 

300 m N de gara Barboşi 

sec. II - IV p. Chr., 

Epoca romană 

GL-I-m-A-02971.03 
municipiul 

GALAŢI 

Promontoriul "Tirighina" şi 

versanţii de la V de acesta, la 

300 m N de gara Barboşi 

sec. VI a. Chr. - sec. I p. Chr., 

Latčne, Cultura geto - dacică 

GL-I-m-B-02976.01 

sat BARCEA; 

comuna 

BARCEA 

Şos. Tecuci-Galaţi "Grădina de 

zarzavat., la 500 m V de şoseaua 

Tecuci-Galaţi 

sec. IV p. Chr., Epoca 

migraţiilor, Cultura Sântana 

de Mureş - Cerneahov 

GL-I-m-B-02977.01 

sat BĂNEASA; 

comuna 

BĂNEASA 

La confluenţa pâraielor Chineja şi 

Băneasa 
sec. X - XII 

GL-I-m-B-02977.02 

sat BĂNEASA; 

comuna 

BĂNEASA 

La confluenţa pâraielor Chineja şi 

Băneasa 

sec. IV p. Chr., Epoca 

migraţiilor 

GL-I-m-B-02977.03 

sat BĂNEASA; 

comuna 

BĂNEASA 

La confluenţa pâraielor Chineja şi 

Băneasa 
sec. II p. Chr., Hallstatt 

GL-I-m-B-02977.04 

sat BĂNEASA; 

comuna 

BĂNEASA 

La confluenţa pâraielor Chineja şi 

Băneasa 

sec. XIII - XII a. Chr., Epoca 

bronzului târziu, Cultura Noua 

GL-I-m-B-02977.05 

sat BĂNEASA; 

comuna 

BĂNEASA 

La confluenţa pâraielor Chineja şi 

Băneasa 

mil. IV a. Chr., Eneolitic, 

Cultura Gumelniţa, aspectul 

Stoicani - Aldeni 

GL-I-s-B-02978 oraş BEREŞTI 

"Dealul Bulgarului., lângă 

drumul 

Bereşti-Pleşa-Bârlad, la NV de 

oraş 

3500 - 3300 a. Chr., Neolitic, 

Cultura Cucuteni, faza A3 

GL-I-m-B-02979.01 oraş BEREŞTI "La Bâzan., la 2 km V de oraş sec. XV - XVI 

GL-I-m-B-02979.02 oraş BEREŞTI "La Bâzan., la 2 km V de oraş 
sec. IV p. Chr., Epoca 

migraţiilor 

GL-I-m-B-02979.03 oraş BEREŞTI "La Bâzan., la 2 km V de oraş 
mil. IV a. Chr., Eneolitic, 

Cultura Cucuteni 

GL-I-m-B-02980.01 oraş BEREŞTI 
"Dealul Taberei., lângă pădurea 

Pleşa, la 3 km NV de oraş 
Epipaleolitic 

GL-I-m-B-02980.02 oraş BEREŞTI 
"Dealul Taberei., lângă pădurea 

Pleşa, la 3 km NV de oraş 

10000 - 5000 a. Chr., 

Paleolitic 

GL-I-m-B-02981.02 

sat 

CAVADINEŞTI; 

comuna 

CAVADINEŞTI 

"Râpa Glodului., la 4 km SV de 

sat 

sec. XIII - XII a. Chr., Epoca 

bronzului târziu, cultura Noua, 

Cultura Noua 
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GL-I-s-A-02984 

sat FOLTEŞTI; 

comuna 

FOLTEŞTI 

"La Ruptură., în terasa Prutului, 

la 1,5 km S de sat 

2500 - 1800 a. Chr., Epoca 

bronzului timpuriu, Cultura 

Horodiştea - Folteşti 

GL-I-s-B-02985 

sat GÂRBOVĂŢ; 

comuna 

GHIDIGENI 

"La Zahareasca., la 1,5 km SE 

de sat 

sec. XIII - XII a. Chr., Epoca 

bronzului târziu, Cultura Noua 

GL-I-m-B-02986.01 

sat IJDILENI; 

comuna 

FRUMUŞIŢA 

La 200 m S de sediul CAP 

Ijdileni 

sec. XIV - XVII, Epoca 

medievală 

GL-I-m-B-02986.02 

sat IJDILENI; 

comuna 

FRUMUŞIŢA 

La 200 m S de sediul CAP 

Ijdileni 

sec. IX - XI, Epoca medievală 

timpurie 

GL-I-m-B-02986.03 

sat IJDILENI; 

comuna 

FRUMUŞIŢA 

La 200 m S de sediul CAP 

Ijdileni 

sec. IV p. Chr., Epoca 

migraţiilor 

GL-I-m-B-02986.04 

sat IJDILENI; 

comuna 

FRUMUŞIŢA 

La 200 m S de sediul CAP 

Ijdileni 
sec. XI - X a. Chr., Hallstatt 

GL-I-m-B-02988.01 

sat 

NEGRILEŞTI; 

comuna 

MUNTENI 

În curtea şcolii generale 

Negrileşti 
sec. XVI, Epoca medievală 

GL-I-m-B-02988.02 

sat 

NEGRILEŞTI; 

comuna 

MUNTENI 

În curtea şcolii generale 

Negrileşti 
sec. IV p. Chr., Epoca romană 

GL-I-m-B-02988.03 

sat 

NEGRILEŞTI; 

comuna 

MUNTENI 

În curtea şcolii generale 

Negrileşti 

Epoca bronzului târziu, 

Cultura Noua 

GL-I-m-B-02988.04 

sat 

NEGRILEŞTI; 

comuna 

MUNTENI 

În curtea şcolii generale 

Negrileşti 

mil. IV a. Chr., Eneolitic, 

Cultura Gumelniţa, aspectul 

Stoicani - Aldeni 

GL-I-m-A-02989.01 
sat POIANA; 

comuna POIANA 

"Cetăţuia de la mal., 

"Piroboridava. 

sec. I - II p. Chr., Epoca 

romană 

GL-I-m-A-02989.02 
sat POIANA; 

comuna POIANA 

"Cetăţuia de la mal., 

"Piroboridava 

sec. IV a. Chr. - I p. Chr., 

Latčne, Cultura geto - dacică 

GL-I-m-A-02989.03 
sat POIANA; 

comuna POIANA 

"Cetăţuia de la mal., 

"Piroboridava. 
Hallstatt, Cultura Basarabi 

GL-I-m-A-02989.04 
sat POIANA; 

comuna POIANA 

"Cetăţuia de la mal., 

"Piroboridava. 
1600 a. Chr, Epoca bronzului 

GL-I-m-B-02990.01 

sat PURICANI; 

comuna 

BEREŞTIMERIA 

"Poarta Bâzanului., la 2 km V de 

sat 
sec. XI - X a. Chr., Hallstatt 

GL-I-m-B-02990.02 

sat PURICANI; 

comuna 

BEREŞTIMERIA 

"Poarta Bâzanului., la 2 km V de 

sat 
10000 a. Chr., Paleolitic 

GL-I-m-A-02992.02 

sat STOICANI; 

comuna 

FOLTEŞTI 

"Cetăţuia., la marginea de E a 

satului, 100 m V de halta CFR 

Stoicani 

Neolitic 

GL-I-s-B-02993 

sat SUCEVENI; 

comuna 

SUCEVENI 

La 2 km E de sat 

mil. IV a. Chr., Eneolitic 

târziu, 

Cultura Gumelniţa, aspectul 

Stoicani - Aldeni 
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GL-I-s-B-02994 

sat ŞENDRENI; 

comuna 

ŞENDRENI 

"Casa lui Secan., pe malul de V 

al bălţii Mălina, la 2 km S de sat 

Smârdan 

sec. X - XI, Epoca 

migraţiilor 

GL-I-m-B-02995.01 

sat ŞENDRENI; 

comuna 

ŞENDRENI 

Lângă Fabrica de cherestea, pe 

malul stâng al Siretului 

sec. X - XI, Epoca 

migraţiilor 

GL-I-m-B-02995.02 

sat ŞENDRENI; 

comuna 

ŞENDRENI 

Lângă Fabrica de cherestea, pe 

malul stâng al Siretului 
Epoca romană 

GL-I-s-B-02996 

sat 

UMBRĂREŞTI; 

comuna 

UMBRĂREŞTI 

Mahalaua Tămăşeni, la marginea 

de E a satului 

mil. IV a. Chr., Eneolitic 

târziu, 

Cultura Gumelniţa, aspectul 

Stoicani - Aldeni 

GL-I-m-B-02997.01 

sat VÂNĂTORI; 

comuna 

VÂNĂTORI 

"La Jorical., între km 10 şi 11 pe 

calea ferată Galaţi-Bârlad 

sec. II - III p. Chr., Epoca 

romană 

GL-I-m-B-02997.02 

sat VÂNĂTORI; 

comuna 

VÂNĂTORI 

"La Jorical., între km 10 şi 11 pe 

calea ferată Galaţi-Bârlad 
sec. XII - XI a. Chr., Hallstatt 

GL-I-m-B-02998.01 

sat VÂNĂTORI; 

comuna 

VÂNĂTORI 

"Amiral., între km 10 şi 11 pe 

calea ferată Galaţi-Bârlad 
sec. XVI, Epoca medievală 

GL-I-m-B-02998.02 

sat VÂNĂTORI; 

comuna 

VÂNĂTORI 

"Amiral., între km 10 şi 11 pe 

calea ferată Galaţi-Bârlad 
sec. X - XI, Epoca migraţiilor 

GL-I-m-B-02998.03 

sat VÂNĂTORI; 

comuna 

VÂNĂTORI 

"Amiral., între km 10 şi 11 pe 

calea ferată Galaţi-Bârlad 

sec. IV p. Chr., Epoca daco-

romană 
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2010; 10 

2010; 3 

2010; 22,5 

2010; 3 

2010; 25,4 

2010; 5,2 

2010; 30 

2010; 30 

2010; 13,7 

2010; 24 

2010; 32,8 

2010; 23 

2010; 27,7 

2010; 16,2 

2010; 16 

2010; 22,6 

2010; 34,5 

2010; 33 

2011; 10 

2011; 3 

2011; 22,5 

2011; 3,5 

2011; 27 

2011; 5,2 

2011; 30 

2011; 30 

2011; 21,7 

2011; 24 

2011; 33,6 

2011; 23 

2011; 27,3 

2011; 16,4 

2011; 18 

2011; 22,6 

2011; 35,5 

2011; 33 

2012; 10 

2012; 4 

2012; 22,5 

2012; 3,5 

2012; 27 

2012; 18,5 

2012; 30 

2012; 30 

2012; 14,2 

2012; 38 

2012; 33,6 

2012; 23 

2012; 27,3 

2012; 16,4 

2012; 21 

2012; 22,6 

2012; 37 

2012; 33 

2013; 10 

2013; 4 

2013; 22,5 

2013; 3,5 

2013; 27 

2013; 18,5 

2013; 30 

2013; 30 

2013; 14,2 

2013; 38 

2013; 33,6 

2013; 34 

2013; 27,3 

2013; 16,4 

2013; 21 

2013; 23 

2013; 37 

2013; 33 

Bălăbănești 

Bălășești 

Băleni

Băneasa

Barcea

Berești - Meria 

Brăhășești 

Braniștea 

Buciumeni

Cavadinești 

Certești 

Corod

Cosmești 

Costache Negri

Cuca

Cudalbi

Fîrțănești 

Foltești 

Anul ; Km 

M
u

n
ic

ip
ii

le
 ș

i 
o

ra
șe

le
 

Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei 

potabile în comune 
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2010; 73 

2010; 36,7 

2010; 34,6 

2010; 26 

2010; 11 

2010; 22,5 

2010; 9,8 

2010; 4,5 

2010; 32 

2010; 35 

2010; 43,5 

2010; 19 

2010; 24 

2010; 14 

2010; 45 

2010; 35 

2011; 73 

2011; 36,7 

2011; 34,6 

2011; 26 

2011; 11 

2011; 22,5 

2011; 11 

2011; 10,5 

2011; 32 

2011; 32 

2011; 44 

2011; 20 

2011; 25 

2011; 18 

2011; 45 

2011; 36 

2012; 73 

2012; 49 

2012; 34,6 

2012; 26,2 

2012; 17,7 

2012; 22,5 

2012; 11 

2012; 10,5 

2012; 32 

2012; 62,8 

2012; 44 

2012; 20 

2012; 32 

2012; 18 

2012; 45 

2012; 36 

2013; 73 

2013; 52 

2013; 34,6 

2013; 26,2 

2013; 17,7 

2013; 22,5 

2013; 11 

2013; 10,5 

2013; 32 

2013; 62,8 

2013; 44 

2013; 20 

2013; 32 

2013; 18 

2013; 45 

2013; 36 

Frumușița 

Fundeni

Ghidigeni

Gohor

Grivița 

Independența 

Ivești 

Liești 

Măstăcani

Movileni

Munteni

Nămoloasa

Nicorești 

Oancea

Pechea

Piscu

Anul ; Km 

M
u

n
ic

ip
ii

le
 ș

i 
o

ra
șe

le
 

Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei 

potabile în comune 
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2
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2
0

1
3

; 
2

.1
3

6
,2

 

UrbanRuralTotal

A
n

u
l 

; 
L

u
n

g
im

ea
 r

e
țe

le
i 

(k
m

) 

Mediul 

Lungimea totală a rețelei simple de 

distribuție a apei potabile în județul 

Galați 

2
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2
0

1
3

; 
7

.8
3

1
,3

 

2
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1

1
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,9
 

UrbanRuralTotal

A
n

u
l 

; 
L

u
n

g
im

ea
 r

e
țe

le
i 

(k
m

) 

Mediul 

Lungimea totală a rețelei simple de 

distribuție a apei potabile în Regiunea 

Sud-Est  

Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=r

o&ind=GOS106A 

 

Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&

ind=GOS106A 

 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
426 

 
  

 

 

 

 

2010; 540 

2010; 82,2 

2010; 12 

2010; 27,1 

2011; 572 

2011; 82,2 

2011; 17,5 

2011; 27,1 

2012; 572 

2012; 85,5 

2012; 17,5 

2012; 27,1 

2013; 572 

2013; 85,5 

2013; 17,5 

2013; 27,1 

Municipiul Galați 

Municipiul Tecuci

Oraș Berești 

Oraș Tîrgu Bujor 

Anul ; Km 

M
u

n
ic

ip
ii

le
 ș

i 
o

ra
șe

le
 

Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei 

potabile în municipii și orașe 
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Județul Galați Regiunea Sud-Est România

A
n

u
l 

; 
M

et
ri

 c
u

b
i 

/ 
z
i 

Nivel 

Capacitatea instalațiilor de producere a 

apei potabile 

Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&i

nd=GOS108B 
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Uz casnic Consumatori cu

apometre

Total

A
n

u
l 

; 
M
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 m

et
ri

 c
u

b
i 

Categorii 

Cantitatea de apă potabilă distribuită 

consumatorilor din județul Galați 
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Uz casnic Consumatori cu

apomentre

Total

A
n

u
l 

; 
M

ii
 m

et
ri

 c
u

b
i 

Categorii 

Cantitatea de apă potabilă distribuită 

consumatorilor din Regiunea Sud-Est 

Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&i

nd=GOS108B 
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97,4% 

78,6% 

43,5% 

48,3% 

0,0% 50,0% 100,0%

Municipiul Galați 

Municipiul Tecuci

Oraș Berești 

Oraș Tîrgu Bujor 

Procentul locuințelor deservite 

M
u

n
ic

ip
ii

/o
ra

șe
 

Alimentare cu apă în locuințe 

(municipii și orașe) -raport față de 

total (anul 2011) 

2010; 282,1 

2010; 73 

2011; 329,8 

2011; 71,8 

2012; 334,1 

2012; 72,2 

2013; 338,2 

2013; 72,4 

Anul ; Km 

Minicipiul 

Galați 

 

 

 

 

Municipiul 

Tecuci 

Lungimea totală a conductelor de 

distribuție a gazelor în Municipiile 

județului Galați 

Sursa: http://www.recensamantromania.ro/wp-

content/uploads/2012/08/TS12.pdf 

 

Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=r

o&ind=GOS116A 
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2010; 0,1 

2010; 24,2 

2010; 63,3 

2010; 7,7 

2010; 31,4 

2010; 44,8 

2010; 36 

2011; 0,1 

2011; 24,9 

2011; 57,3 

2011; 24,3 

2011; 31,2 

2011; 43,7 

2011; 40,9 

2012; 0,1 

2012; 24,9 

2012; 57,6 

2012; 29,5 

2012; 31,2 

2012; 43,9 

2012; 41,4 

2013; 0,1 

2013; 24,9 

2013; 57,6 

2013; 29,4 

2013; 31,2 

2013; 44 

2013; 42,5 

Buciumeni

Independența 

Liești 

Munteni

Schela

Tulcești 

Vînători

Anul ; Km 

C
o

m
u

n
e
 

Lungimea totală a conductelor de 

distribuție a gazelor în comunele 

județului Galați 

2010; 663.567 

2010; 14.386 

2011; 878.228 

2011; 14.998 

2012; 824.778 

2012; 13.541 

2013; 679.495 

2013; 13.518 

Municipiul Galați 

Municipiul Tecuci

Anul ; Mii metri cubi 

M
u

n
ic

ip
iu

l 

Densitatea gazelor naturale distribuite în municipii, la 

nivelul județului Galați 

Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=r

o&ind=GOS116A 

Sursa: https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS118A 
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2010; 4 

2010; 341 

2010; 715 

2010; 26 

2010; 743 

2010; 25 

2010; 725 

2011; 3 

2011; 511 

2011; 769 

2011; 57 

2011; 665 

2011; 129 

2011; 942 

2012; 4 

2012; 544 

2012; 815 

2012; 86 

2012; 625 

2012; 766 

2012; 1.052 

2013; 4 

2013; 724 

2013; 812 

2013; 100 

2013; 578 

2013; 996 

2013; 1.268 

Buciumeni

Independența 

Liești 

Munteni

Schela

Tulucești 

Vînători

Anul ; Mii metri cubi 

C
o

m
u

n
a

 

Densitatea gazelor naturale 

distribuite în comune la nivelul 

județului Galați 

18 19 19 21 

36 37 40 39 

2010 2011 2012 2013

N
u

m
ă

ru
l 

Anul 

Numărul localităților în care se 

distribuie gaze naturale, la nivelul 

Regiunii Sud-Est 

Urban Rural

Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=r

o&ind=GOS117A 

Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lan

g=ro&ind=GOS118A 
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2 2 2 2 

7 7 7 7 

2010 2011 2012 2013

N
u

m
ă

ru
l 

Anul 

Numărul localităților în care se 

distribuie gaze naturale, la nivelul 

județului Galați 
Urban Rural

3,9% 

3,6% 

1,8% 

0,6% 

1,3% 

0,6% 

7,1% 

20,0% 

2,1% 
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Sursa:https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=r

o&ind=GOS117A 
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Instalație de canalizare în locuințe (comune) -

raport față de toatal (anul 2011) 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
433 

 
  

 

 

 

 

12,8% 

13,2% 

20,6% 

15,7% 

19,7% 

6,9% 

20,6% 

25,7% 

23,2% 

2,7% 

28,7% 

5,1% 

27,7% 

12,1% 

22,9% 

14,1% 

7,0% 

10,7% 

6,6% 

13,4% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Fîrțănești 

Foltești 

Frumușița 

Fundeni

Ghidigeni

Gohor

Grivița 

Independența 

Ivești 

Jorăști 

Liești 

Măstăcani

Matca

Movileni

Munteni

Nămoloasa

Negrilești 

Nicorești 

Oancea

Pechea

Procentul locuințelor deservite 

C
o

m
u

n
a
 

Instalație de canalizare în locuințe (comune) -

raport față de toatal (anul 2011) 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
434 

 
  

 

În mediul rural, locuințele racordate la instalația de canalizare au un procent mediu sub 

30%. 

În cadrul localităților, Bălășești, Băneasa, Brahășești, Cavadinești, Corni, Cuca, Cuza-

Vodă, Drăcușeni, Gohor, Jorăști, Măstăcani, Negrilești, Oancea, Poiana, Priponești, Rediu, 

Scânteiești, Smulți, Suhurlui, Vârlezi și Vlădești,  procentul locuințelor care beneficiază de 

instalație de canalizare, este sub 10%.  

 

În localitățile, Băleni Berești Meria, Buciumeni, Certești, Cudalbi, Fîrțănești, Foltești, 

Movileni, Nămoloasa, Nicorești, Pechea, Rădești,  Slobozia Conachi, Suceveni și Valea 

Mărului,  procentul locuințelor care beneficiază de instalație de canalizare, este între 10% și 

15%.  

 

În localitățile Bălăbănești, Barcea, Corod, Cosmești, Costache Negri, Drăgănești, 

Frumușița, Fundeni, Ghidigeni, Grivița, Independența, Ivești, Liești, Matca, Munteni, Piscu,  

Țepu, Tudor Vladimirescu, Tulcești și Umbrărești,     procentul locuințelor care beneficiază 

de instalație de canalizare, este între 15% și 30%. 
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Singurele comune care au un procent  de racordare, peste 30%, sunt: Braniștea, 

Schela, Șendreni, Smârdan și Vânători. 

Trebuie menționat că unele locuințe ale localităților din graficele x, nu sunt conectate 

la instalația de canalizare generală, acestea pot beneficia de utilități provenite din alte surse. 

 

Puteri totale pe județe și tip de sursă de energie (21.10.14) 

Regiunea      

Sud-Est 

Puteri din 

ATR*(MW) 

Puteri din 

CR*(MW) 

Puteri totale 

(MW) 

Puteri cu PIF* cf. 

Emitenți (MW) 

Puteri cu PIF* 

cf. DEN (MW) 

Brăila 
     

Centrala 

clasică 
0.000 7.480 7.480 3.996 3.996 

Eolian 1.500 372.500 374.000 72.300 72.300 

Fotovoltaic 4.054 49.406 53.460 32.404 32.204 

Total 5.554 429.386 434.940 108.700 108.500 

Buzău 
     

Eolian 0.000 222.900 222.900 27.900 27.900 

Fotovoltaic 4.007 49.000 53.007 20.590 10.990 

Hidro 0.000 97.000 97.000 0.000 0.000 

Total 4.007 368.900 372.907 48.490 38.890 

Constanța 
     

Biogaz 0.000 0.150 0.150 0.000 0.000 

Eolian 18.600 5,805.865 5,824.465 1,643.780 1,636.090 

Fotovoltaic 21.480 17.694 39.174 4.300 4.300 

Total 40.080 5,823.709 5,863.789 1,648.080 1,640.390 

Galați 
     

Eolian 6.200 878.280 884.480 182.750 164.750 

Fotovoltaic 4.568 7.350 11.918 1.321 1.321 

Hidro 0.000 39.300 39.300 0.000 0.000 

Total 10.768 924.930 935.698 184.071 166.071 

Tulcea 
     

Biogaz 0.527 0.500 1.027 0.000 0.000 

Biomasa 6.550 0.000 6.550 0.000 0.000 

Cogenerare 295.000 0.000 295.000 0.000 0.000 

Eolian 18.500 2,306.985 2,325.485 801.695 800.610 

Fotovoltaic 14.258 25.580 39.838 7.500 7.500 

Total 334.835 2,333.065 2,667.900 809.195 808.110 

Vrancea 
     

Centrală 

clasică 
13.610 0.000 13.610 0.000 0.000 

Eolian 0.000 11.200 11.200 1.200 1.200 

Fotovoltaic 13.308 32.647 45.955 8.137 8.113 

Total 26.918 43.847 70.765 9.337 9.313 

*ATR – Aviz Tehnic de Racordare; CR – Contract de Racordare; PIF – Putere în funcțiune 
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Sursa:http://www.transelectrica.ro/documents/10179/32316/7productie21.pdf/f0e4a9cc-42e5-4d07-9189-

e421659664c7 
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Instalație electrică în locuințe (comune) -

raport față de toatal (anul 2011) 
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Sursa: http://www.afdj.ro/statistici_ro.html 

 

 

Sursa: http://www.afdj.ro/statistici_ro.html 
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Sursa: http://www.afdj.ro/statistici_ro.html 

 

 

Sursa: http://www.afdj.ro/statistici_ro.html 
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 Sursa: http://www.afdj.ro/statistici_ro.html 
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Drumuri Naționale din județul Galați 

Drum Național Localitățile Lungimea (km) 

DN 2B 

Limita jud. BRĂILA - Galați - Frontiera 

Republica 

Moldova 

24,7 

DN 22B Limita jud. BRĂILA - Galați 3,2 

DN 24 
Limita jud. VRANCEA - Tecuci - 

Limita jud. VASLUI 
48,5 

DN 24D 

Limita jud. VASLUI - Bălăbănești - 

Bursucani - Crăiești - 

Vârlezi - Cuca - (intersecție DN 26) 

75,7 

DN 25 
Tecuci (DN 24) - Hanu Conachi - 

Şendreni (DN 2B) 
68,7 

DN 25A 

Hanu Conachi (DN 25) - Fundeni - 

Lungoci - Limita jud. 

VRANCEA 

5,9 

DN 26 

Galați (DN 2B) - Foltești - Oancea - 

Gănești - Limita 

jud. VASLUI 

81,4 

DN 26A 
Oancea (DN 26) - Frontiera Republica 

Moldova 
0,5 

VTEC 
Varianta de ocolire Tecuci: 

(DN 24) - (DN 24) 
5 

TOTAL  314,1 
Sursa: HG 782/2014 

În continuare, vor fi prezentate toate drumurile județene (codificate), aflate pe 

teritoriul județului Galați, inclusiv lungimea acestora.  

Drumuri Județene din județul Galați 

Drum județean Traseu drumuri Lungimea (km) 

DJ204N Limită județ Vrancea – Nămoloasa – 

Nămoloasa Sat – Hanu Conachi (DN25) 

13,5 

DJ240 DN 24 (Țigănești) – Ungureni – Slobozia 

Blăneasa – Negrilești – Slobozia Corni – 

Tălpigi – DN24 (Ghidigeni) 

23,3 

DJ240A Tăplău – Gârbovăț – Cerțești 14,4 

DJ241 Gara Berheci – Limita jud. Vrancea 

(Gohor) 

14 

DJ241A Gohor – Limită jud. Vrancea 5 

DJ241F Limită jud. Vranc – Huștiu – Ciorăști – 

DN24 

4 

DJ241G DJ241A – Brăhășești – Țepu de Sus – 

Țepu (DJ252G) 

11 

DJ242 Vârlezi (DN24D) – Târgu Bujor – 

Umbrărești – Viile – Fârțănești – Foltești 

(DN26) 

30,7 

DJ242A DN24D (Bălăbănești) – Cruceanu – 24 
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Berești Meria – Slivna – Gănești (DN26) 

DJ242B DN24D (Bălăbănești) – Băneasa – Moscu 

– Târgu Bujor – (DJ242) 

35 

DJ242C Bălăbănești (DN24D) – Lungești –Limita 

jud. Vaslui (km 6+000) – Limita jud. 

Vaslui (km 14+000) – Aldești (DC 5 km 

7+000) 

11,3 

DJ242D Băneasa (DJ242B) – Suceveni – 

Rogojeni 

21 

DJ242E Băneasa (DJ242D km 3+000) – Roșcani 

– Oancea 

15,3 

DJ242H Târgu Bujor (DJ242) – Lunca – Jorăști – 

Zâmbești – DJ242A 

27 

DJ24J Tg. Bujor (DJ242B) – Roșcani (DJ260) 10,8 

DJ243A Limita jud. Vaslui – Cotoroaia 2 

DJ251 Tecuci (DN25) – Limita jud. Tulcea 

(Galați)  

84,5 

DJ251A Matca (DJ251) – Corod – Blânzi – 

Brătulești – Nicopole DN24D 

(Drăgușeni) 

32,5 

DJ251B Blânzi (DJ251A) – Cerțești - Cotoroaia – 

Ciurești – Ciureștii Noi – Bălășești – 

Bălăbănești (DN24D)  

31,5 

DJ251C DJ251 (Valea Mărului) – Mândrești – 

Smulți – Crăiești –Jorăști – Balintești 

(DJ242B) 

36 

DJ251D DJ251 (km. 30+000) – Mânăstirea 

Gologanu 

2,8 

DJ251E DN2B (km. 146+700) - Zătun 4,7 

DJ251F Drăgușeni (DJ251A) – Smulți – Urlești – 

Intersecție DJ251G (km 7+020) – 

Intersecție DJ251G (km 3+300) – Băleni 

(DJ253) 

19 

DJ251G Vârlezi (DJ242) – Corni – Măcișeni – 

Valea Mărului (DJ251C) 

16,9 

DJ251H Corod (DJ251A) – Valea Mărului 

(DJ251C) 

8,5 

DJ251J Cotoroaia (DJ251B) – Fundeanu 

(DJ251A) 

14,7 

DJ251K Independența (DN25) – Schela (DJ251) 7 

DJ251L DN25 – Braniștea – Schela (DJ251K) 9 

DJ252 Barcea (DN25) – Podoleni – Movileni – 

Furcenii Noi – Furcenii Vechi – Băltăreți 

– Dobrinești – Limita jud. Vrancea 

(Buciumeni)  

46 

DJ252G Braniște (DJ252) – Vizurești – Tecucelul 

Sec – Țepu – DN24 

14,2 

DJ252H Tecuci (DN25) – Furcenii Noi (DJ252)  11 

DJ252I Nicorești –Fântâni – Poiana – Vișina – 

Buciumeni (DJ252) 

13,5 
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DJ253 Umbrărești – Cudalbi – Băleni – Viile 

(DJ242) 

40,5 

DJ254 Ivești – (DN25) – Călmățui – Grivița – 

Costache Negri (DJ251)  

18 

DJ254A Tudor Vladimirescu (DN25km 39+100) – 

Mânăstirea Vladimirești 

4 

DJ254B Grivița (DJ254km 13+000) – DJ253 (km 

11+000) 

4 

DJ254C DN24D – Adam – Mânăstirea Adam  5,5 

DJ255 DN2 (Independența) – Izvoarele – 

Slobozia Conachi  - Pechea - Rediu – 

Cuca – Fârțănești – Chiraftei – Măstăcani 

(DN26)  

45,6 

DJ255A DN24D – Odaia Manolache – Cișmele – 

Limita jud. Brăila (DN65)   

24 

DJ255B DJ255A – Pădurea Gârboavele  6,5 

DJ255C Smârdan (DJ21) – Mihail Kogălniceanu – 

Cișmele (DJ255A)  

7 

DJ260 DN26 (Vlădești) – Roșcani (DJ242E) 12 

DJ261A DN24D – Scânteiești – Frumușița 9,2 

TOTAL  790,815 
Sursa: HG 782/2014 

 

 

 

Tabel 45. Programul de transport rutier public al județului Galați 

Nr. 

Traseu 

Cod 

traseu 
Denumire Traseu Stații 

1 01 Stoicani – Tulcești 

- Galați  

Stoicani, Tămăoaia, Frumușița, Idijeni, Șivița, 

Tătarca, Tutucești, Galați Autogară + Municipiu.  

2 02 Galați – Folteșri – 

Tg. Bujor 

Galați Autogară + Municipiu, Foltești, Chiraftei, 

Fîrțănești, Viile, Umbrărești, Tg. Bujor Autogară, 

Vîrlezi, Crăiești. 

3 03 Gealați – Tg. Bujor 

– Crăiești 

Galați Autogară + Municipiu, Folteșri, Chiraftei, 

Fîrțănești, Viile, Umbrărești. Tg. Bujor Autogară, 

Vîrlezi, Crăiești. 

4 04 Chiraftei – 

Drăculești – Galați 

Chiraftei, Măstăcani, Drăculești, Folteșri 

Ramificație, Galați Autogară + Municipiu. 

5 05 Galați – Tg. Bujor 

– Roșcani 

Galați Autogară + Municipiu, Foltești, Chiraftei, 

Fîrțănești, Viile, Umbrărești, Tg. Bujor Autogară, 

Moscu, Băneasa, Ramificație Roșcani, Roșcani. 

6 06 Drăgușeni – Tg. 

Bujor - Galați 

Drăgușeni, Smulți, Crăiești, Vîrlezi, Tg. Bujor 

Autogară, Umbrărești, Viile, Fîrțănești, Chiraftei, 
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Foltești, Galați Autogară + Municipiu. 

7 07 Galați – Tg. Bujor 

– Zărnești 

Galați Autogară + Municipiu, Foltești, Chiraftei, 

Fîrțănești, Viile, Umbrărești, , Tg. Bujor Autogară, 

Buzenchi, lunca, Jorăști, Zărnești. 

8 08 Galați – Foltești – 

Măstăcani 

Galați Autogară + Municipiu, Foltești, Chiraftei, 

Măstăcani. 

9 09 Galați – Folteșri – 

Oancea 

Galați Autogară + Municipiu, Foltești, Vlădești, 

Oancea. 

10 10 Galați – Oancea - 

Băneasa 

Galați Autogară + Municipiu, Foltești, Vlădești, 

Oancea, Roșcani, Băneasa. 

11 11 Galați – Oancea – 

Suceveni – Tg. 

Bujor 

Galați Autogară + Municipiu, Tulcești, Șivița, Jideni, 

Frumușița, Tămăoani, Stoicani, Folteșri Ramificație, 

Drăculești, Brănești, Vlădești, Oancea, Rogojeni Sat, 

Suceveni, Ramificație Roșcani, Băneasa, Tg. Bujor 

Autogară. 

12 12 Aldești – Oancea – 

Galați 

Aldești, Gănești, Rugineni, Cavadinești, Grapeni, 

Rogojeni Ramificație, Oancea, Vlădești, Brănești, 

Drăculești, Folteșri Ramificație, Tămăoaia, 

Frumușița, Șivița, Tulcești, Galați Autogară + 

Municipiu 

13 13 Galați – Tg. Bujor 

– Berești 

Galați Autogară + Municipiu, Tulcești, Tătarca, 

Șivița, Ijdileni, Frumușița, Tămăoani, Stoicani, 

Foltești, Chiraftei, Fîrțănești, Viile, Umbrărești,. Tg. 

Bujor Autogară, Moscu, Băneasa, Balintești, Berești 

Autogară, Berești Meria - Pleșa 

14 14 Galați – Berești – 

vădeni 

Galați Autogară + Municipiu, Foltești, Chiraftei, 

Fîrțănești, Viile, Umbrărești, Tg. Bujor Autogară, 

Moscu, Ramificație Roșcani, Băneasa, Berești 

Autogară, Berești Meria, Slivna, Cristești, Gănești, 

Rugineni, Cavadinești, Grapeni, Vădeni 

15 15 Galați – Scînteiești 

– Fântânele 

Galați Autogară + Municipiu, Ramificație pădurea 

Gîrboavele, Ramificație, Scânteiești, Scânteiești, 

Fîntînele. 

16 16 Galați – Cuca – 

Băleni 

Galați Autogară + Municipiu, Vînători Ramificație, 

Scînteiești Ramificație, Cuca, Băleni. 

17 17 Măcișeni – Cuca – 

Galați 

Măcișeni, Corni, Urlești, Vlamnic, Vîrlezi, Băleni 

Releu, Cuca, Scânteiești Ramificație, Vînători 

Ramificație, Galați Autogară + Municipiu. 

18 18 Galați – Cuca – 

Adam 

Galați Autogară + Municipiu, Scânteiești 

Ramificație, Cuca, Băleni Ramificație, Vîrlezi, 

Crăiești, Drăgușeni, Fundeanu, Căuești, Adam. 

19 19 Galați –Smârdan – 

Cișmele 

Galați Autogară + Municipiu, Smîrdan, M 

Kigălniceanu, Cișmele. 
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20 20 Negrea – Schela - 

Galați 

Negrea, Schela, Smârdan, Galați Autogară + 

Municipiu. 

21 21 Galați – Smîrdan – 

Pechea 

Galați Autogară + Municipiu, Smîrdan, Schela 

Ramificație, Schela Colonie, Slobozia Conachi, (Sat 

Izvoarele), Cuza Vodă, Pechea.  

22 22 Rediu – Pechea – 

Galați 

Rediu – Suhurlui, Pechea Autogară, Cuza Vodă, 

Slobozia Conachi, Schela Colonie, Schela 

Ramificație, Smîrdan, Galați Autogară + Municipiu. 

23 23 Galați – Pechea – 

Valea Mărului (sat 

Mîndrești) 

Galați Autogară + Municipiu, Schela Ramificație, 

Slobozia Conachi, Cuza Vodă, Pechea Autogară, 

Costache Negri, Cudalbi, Valea Mărului, Sat 

Mândrești (Comuna Valea Mărului). 

24 24 Galați – Smîrdan – 

Pechea 

Galați Autogară + Municipiu, Smîrdan, Schela 

Ramificație, Schela Colonie, Slobozia Conachi, Cuza 

Vodă, Pechea Autogară. 

25 25 Costache Negri – 

Pechea – Galați 

Costache Negri, Pechea Autogră, Cuza Vodă, 

Slobozia Conachi, Schela Colonie, Schela 

Ramificație, Smîrdan, Galați Autogară + Municipiu.  

26 26 Galați – Pechea – 

Călmățui 

Galați Autogară + Municipiu, Smîrdan, Schela 

Ramificație, Schela Colonie, Slobozia Conachi, Cuza 

Vodă, Pechea Autogară, Costache Negri, Grivița, 

Călămățui.  

27 27 Tg. Bujor, Jorăști – 

Zărnești 

Tg. Bujor Autogară, Buzenchi, Lunca, Jorăști, 

Zărnești.  

28 28 Galați – Pechea – 

Cotoroaia 

Galați Autogară + Municipiu, Smîrdan, Schela 

Ramificație, Schela Colonie, Slobozia Conachi, Cuza 

Vodă, Pechea Autogară, Costache Negri, Cudalbi, 

Valea Mărului, Blînzi, Carapcești, Cotoroaia. 

29 29 Galați – Pechea – 

Adam 

Galați Autogară + Municipiu, Smîrdan, Schela 

Ramificație, Schela Colonie, Slobozia Conachi, Cuza 

Vodă, Pechea Autogară, Costache Negri, Cudalbi, 

Valea Mărului, Mîndrești, Smulți, Drăgușeni, 

Fundeanu, Căuiești, Adam. 

30 30 Galați – Valea 

Mărului – Cerțești 

Galați Autogară + Municipiu, Smîrdan, Schela 

Ramificație, Schela Colonie, Slobozia Conachi, Cuza 

Vodă, Pechea Autogară, Costache Negri, Cudalbi, 

Valea Mărului, Corod, Blînzi, Carapcești, Cerțești. 

31 31 Galați – Valea 

Mărului – Smulți 

Galați Autogară + Municipiu, Smîrdan, Schela 

Ramificație, Schela Colonie, Slobozia Conachi, Cuza 

Vodă, Pechea Autogară, Costache Negri, Cudalbi, 

Valea Mărului, Mîndrești, Smulți. 

32 32 Vasile Alecsandri – 

Braniștea – Galați 

Vasile Alecsandri, Braniștea Gară, Braniștea troiță, 

Traian Uzina de apă, Traian, Șerbești Gară, Șendreni 
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IAS, Șendreni Ferma Veche, Șendreni Fabrică, 

Șendreni Primărie, Șendreni Service, Șendreni SMA, 

Movileni, Galați Autogară + Municipiu.  

33 33 Galați – Nănești – 

Nămoloasa 

Galați Autogară + Municipiu, Movileni, Șendreni, 

Braniștea, Vasile Alecsandri, Independența, Pechea 

Ramificație, Piscu, Vamaș, Tudor Vladimirescu, 

Hanu Conachi, popas Hanu Conachi, Fundeni, 

lungoci, Nănești, Nămoloasa Tg., Nămoloasa Sat.   

34 34 Galați – 

Independența – 

Tecuci 

Galați Autogară + Municipiu, Independența, Piscu, 

Vameș, Tudor Vladimirescu, Hanu Conachi, 

Șerbănești, Liești, Bucești, Ivești, Umbrărești, 

Barcea, Drăgănești, Tecuci – Zona industrială, 

Tecuci liceul Agricol, Tecuci Autogară. 

35 35 Galați – 

Independența – 

Tecuci 

Galați Autogară + Municipiu, Independența, Piscu, 

Vameș, Tudor Vladimirescu, Hanu Conachi, 

Șerbănești, Liești, Bucești, Ivești, Umbrărești, 

Barcea, Drăgănești, Tecuci – Zona industrială, 

Tecuci Liceul Agricol, Tecuci Autogară. 

36 36 Tecuci – Pechea – 

Galați 

Tecuci Autogară – Magazin Unirea – Matca 

Ramificație – Matca Agrimat, Valea Mărului 

Ramificație, Cudalbi, Costache Negri, Pechea 

Autogară, Cuza Vodă, Slobozia Conachi, Schela 

Colonie, Schela Ramificație, Smîrdan, Galați + 

Municipiu. 

37 37 Salcia – Barcea – 

Tecuci 

Salcia, Siliștea, Torcești, Podoleni, Umbrărești, 

Barcea, Drăgănești, Tecuci Autogară. 

38 38 Tecuci – Matca 

Ramificație – 

Cudalbi 

Tecuci (Autogară, Magazin Unirea), Matca 

Ramificație, Matca Agrimat, Valea Mărului 

Ramificație, Cudalbi. 

39 39 Tecuci – Valmea 

Mărului – Smulți 

Tecuci (Autogară, Magazin Unirea), Matca 

Ramificație, Matca Agrimat, Valea Mărului 

Ramificație, Valea Mărului, Mîndrești, Smulți. 

40 40 Tecuci – Valea 

Mărului – Corni 

Tecuci (Autogară, Magazin Unirea), Matca 

Ramificație, Matca Agrimat, Valea Mărului 

Ramificație, Valea Mărului, Măcișeni, Corni. 

41 41 Tecuci – Drăgușeni 

– Smulți 

Tecuci (Autogară, Magazin Unirea), Matca, Corod, 

Blînzi, Brătulești, Nicopole, Drăgușeni, Smulți. 

42 42 Corod – Matca – 

Tecuci 

Corod, Matca, Tecuci (Magazin unirea, Autogară). 

43 43 Tecuci – Corod - 

Cârlomănești 

Tecuci (Autogară, Magazin unirea), Matca, Corod, 

Blinzi, Carapcești, Cerțești, Cîrlomănești.  

44 44 Tecuci – Corod – 

Cotoroaia 

Tecuci (Autogară, Magazin unirea), Matca, Corod, 

Blinzi, Carapcești, Cerțești, Cotoroaia. 
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45 45 Tecuci – 

Frunzeasca – Țepu 

Tecuci (Autogara, Piața, Transformator), Frunzeasca, 

Munteni, Berheci, Țepu. 

46 46 Tecuci – Gohor – 

Toflea 

Tecuci (Autogara, Piața, Transformator), Frunzeasca, 

Munteni, Berheci, Nărtești, Gohor, Brăhășești 

Ramificație, Brăhășești, Toflea. 

47 47 Tecuci – Tălpigi – 

Ghidigeni 

Tecuci (Autogara, Piața, Transformator), Frunzeasca, 

Țigănești, Ungureni, Negrilești, Slobozia Corni, 

Tălpigi, Ghidigeni. 

48 48 Tecuci – 

Frunzeasca – 

Munteni 

Tecuci (Autogara, Piața, Transformator), Frunzeasca, 

Munteni. 

49 49 Tecuci – Munteni – 

Priponești 

Tecuci (Autogara, Piața, Transformator), Frunzeasca, 

Munteni, Berheci, Priponești. 

50 50 Tecuci – Priponești 

– Ciorăști 

Tecuci (Autogara, Piața, Transformator), Frunzeasca, 

Munteni, Berheci, Priponești, Ciorăști. 

51 51 Tecuci – Nicorești 

– Buciumeni 

Tecuci (Autogară, Gara de Nord), IAS Tecuci, 

Ramificație Nicorești, Dobrinești, Nicorești, 

Hânțești, Buciumeni, Mânăstirea Buciumeni. 

52 52 Tecuci – Nicorești 

- Vișina  

Tecuci (Autogară, Gara de Nord), IAS Tecuci, 

Ramificație Nicorești, Nicorești IAS, Dobrinești, 

Nicorești, Fîntîni, Cornești, Poiana, Vișina. 

53 53 Tecuci – Nicorești 

– Ionășești 

Tecuci (Autogară, Gara de Nord), IAS Tecuci, 

Ramificație Nicorești, Dobrinești, Nicorești, Coasta 

Lupii, Mălureni, Ionășești. 

54 54 Tecuci – Nicorești 

– Hulești 

Tecuci (Autogară, Gara de Nord), Ramificație 

Nicorești, Dobrinești, Nicorești, Coasta Lupii, Piscu 

Corbului, Hulești. 

55 55 Tecuci – Furceni – 

Movileni 

Tecuci (Autogară, Piață), Profiriu, Furceni 

Ramificație, Movileni.  

56 56 Tecuci – Cosmești 

– Furcenii Noi 

Tecuci (Autogară, Piață, Hotel Turist, Gara de 

Nord), IAS Tecuci, Ramificație Nicorești, Cosmești, 

Furcenii Vechi, Furcenii Noi. 

57 57 Berești – Rădești – 

Ciurești 

Berești Autogară, Cruceanu, Rădești Ramificație, 

Rădești, Bălăbănești, Bălășești, Ciurești. 

58 58 Galați – Tg. Bujor 

– Ciurești 

Galați Autogară + Municipiu, Tulcești, Șivița, 

Frumușița, Tămăoani, Folteșri, Ghiraftei, Fîrțănești, 

Viile, Umbrărești, Tg. Bujor Autogară, Moscu, 

Băneasa, Balintești, Berești Autogară, Cruceanu, 

Rădești Sat, Bălăbănești, Beleșești, Ciurești. 

59 59 Galați – Vîrlezi – 

Rădești 

Galați Autogară + Municipiu, Tulucești, Tătarca, 

Șivița, Jidileni, Frumușița, Tămăoani, Stoicani, 

Foltești, Chiraftei, Fîrțănești, Viile, Umbrărești, Tg 

Bujor Autogară, Vîrlezi, Grăiești, Ghinghești, 
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Bursucani, Rădești. 

60 60 Berești Autogară – 

Berești (oraș) – 

Berești Meria (Sat 

Pleșa) 

Berești Autogară, Berești oraș, Berești Meria (Sat 

Pleșa). 

61 61 Galați – Vînători – 

Pădurea 

Gârboavele 

Galați Autogară Bariera Traian, Metro, Vînători 

DN26 – intersecția cu DN26D, Pădurea Gârboavele 

(Parc Zoo, Muzeul Satului, „Popas Pibunni”). 

 Sursa: Hotărârea nr. 369 din 30 august 2013 a Consiliului Județului Galați 
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Anexa 3 
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Prezentarea Unităților Administrativ Teritoriale ale Județului Galați 

 

Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național - 

Secțiune a IV a. Rețeaua de localități oferă instrumentul de delimitare a celor două spații 

geografice. Protrivit acestei legi, Unitățile Administrativ Teritoriale de bază sunt municipiile, 

orașele și comunele. 

Potrivit legii nr. 351/2001, ierarhizarea localităților este următoarea: 

Rangul 0: Capitala României 

Rangul 1: Municipii de imporanță națională, cu influență potențială la nivel european 

Rangul 2: Municipii de importanță inter – județeană, județeană sau cu rol de echilibru în 

rețeaua de localități 

Rangul 3: Orașe 

Rangul 4: Sate reședință de comună 

Rangul 5: Sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor 

Teritoriul administrativ al Județului Gațați este structurat după cum urmează: 

Rangul 1: Municipiul Galați reședință de județ 

Rangul 2: Municipiul Tecuci 

Rangul 3: Orașele Berești și Târgul Bujor 

Rangul 4: 61 de sate reședință de comună 

Rangul 5: 180 de sate componente ale comunelor 
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Municiupiul Galați 

 

Aşezare 

Municipiul Galaţi este situat în zona estică a României la o distanță de aproximativ 230 km de 

Bucureşti, Chişinău şi Odessa (Ucraina). Municipiul Galați se întinde pe o suprafaţă de 241,5 

km
2
 și este situat în partea de  sud a judeţului Galaţi. Acesta se învecineză: 

la nord: Comuna Frumușița, Județ Galați 

la sud:  

la est: teritoriul administrativ al Republicii Moldova 

la vest: Comunele Smârdan, Șendreni, Tulucești și Vânători, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Municipiului Galați este de 249.432 persoane conform Recensemântului 

din anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Municipiului Galați raportată la anul de referință 2011: 

Etnia română 248.755 persoane 

Etnia greacă 152 persoane 

Etnie italiană 49 persoane 

Etnie evreică 50 persoane 

Etnie poloneză 3 persoane 

Etnia armenă 29 persoane 

Etnia macedoneană 394 persoane 
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Instituţii şi servicii publice  

Primăria Municipiului Galați 

Prefectura Galați 

Consiliul Județean Galați 

Administrația Fluvială a Dunării de Jos 

Administrația Porturilor Dunării Maritime 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați 

Agenția de Plăți și Internenție în agricultură 

Agenția pentru Protecția Mediului Galați 

Autoritatea Navală Teritorială Galați 

Autoritatea Rutieră Română Galați 

Casa de Asigurări de Sănătate Galați 

 Casa Județeană de Pensii Galați 

Centru Militar Județean Galați 

Comisariatul Județean pentru Protecția  

Poliţia comunitară a Municipiului Galați 

Oficii Poștale 

Comitetul pentru Situații de Urgență al Municipiului Galați 

Educaţie: 

Învățământ preuniversiter: grădinițe (52), școli generale (36), licee-colegii (25), învățământ 

specia (5), palatul copiilor (2), centre de instruire (5) 

Învățământ universitar: Universitatea " Dunărea de Jos" Galați,  

Universitatea "Spiru Haret", Universitatea " Danubius" 

Cultură: 

Biblioteca V.A. Urechia 

Casa Corpului Didactic 

Muzeul de Istorie 

Complexul Muzeal de Știinte ale Naturii 

Muzeul de Arte Vizuale Contemporane 

Castrul Roman de la Tirighina 

Teatrul de păpuși Gulliver 

Teatrul Dramatic "Fani Tardini" 

Teatrul Muzical "Nae Leonard" 

Cultele: 

Biserici (41), Casă de rugăciuni (4), Capelă (4), Palat episcopial (1), Sinagogă (1), Paraclis (1) 

Sănătate: 

Spital (10), Dispozitive medicale (17), Medicină dentară (82), Ambulatoriu de specialitate 

(28), Laborator (13), Reabilitare și recuperare medicală (9) Îngrijiri la domiciliu (9) 

Serviciile de utilitate publică: 

SC Apa Canal SA 

SC Apa Term SA 

TransUrn SA 

Serviciul Public ECOSAL 
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Administrația Zonei Libere 

Parcuri și grădini publice 

Parcul Libertății 

Parcul Rizer 

Parcul Closca 

Parcul C.F.R. 

Orașelul Copiilor 

Grădina Publică 

Grădina Botanică 

Sport: Fotbal - FC Oţelul Galaţi 

Rugby - Rugby Club Municipal Galaţi 

Volei - CSU Metal Galaţi 

Arte Marţiale - Kyokushin budokai: Clubul Mixed Martial Arts 

Karate tradiţional - cluburile: Kodo Galaţi, Meikyo Galaţi şi Karate Club Galaţi 

Hochei - C.S.  Municipal „Dunărea” Galaţi 

Popice - Clubul I.C.M.R.S.G. Galaţi 

Tenis – 5 cluburi de tenis de câmp: I.C.M.R.S.G., C.S. Dacia, C.S. Dunărea, C.S. Voința și 

TC Altas 

Baschet - Clubul Sportiv Phoenix Galaţi 

C.S. „Universitatea” Galaţi 

C.S. Şcolar Galaţi 

Liceul cu Program Sportiv Galaţi 

Asociaţia sportivă Hidraulic Galaţi  
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Municipiul Tecuci 

Aşezare 

Municipiul Tecuci se întinde pe o suprafaţă de 8.676 ha şi este situat la o distanţă de 20 km de 

Mărăşesti, 40 km de Focşani, 50 km de Bârlad, 80 km de Galaţi, 180 km de Iaşi şi 240 km de 

Bucureşti. 

Tecuci este situat în partea de  vest a judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Munteni, Județ Galați 

la sud:Comuna Drăgănești, Județ Galați 

la est: Comuna Matca, Județ Galați 

la vest: Comuna Cosmești, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Municipiului Tecuci este de 34.871 persoane conform Recensemântului 

din anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Municipiului Tecuci raportată la anul de referință 2011: 

Etnia română 34.871 persoane 

Etnia chineză 4 persoane 

Etnia ereică 6 persoane 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Municipiului Tecuci 

Poliţia comunitară  

Oficii Poștale (3) 
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Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program prelungit (4) 

Gădiniță cu program normal (12) 

Grădiniţa Particulară „Tommasino” 

Școală Gimnazială (8) 

Şcoala de Arte Şi Meserii  „Ion Petrovici” Tecuci 

Colegiu Național (2) 

Grup Școlar (2) 

Liceul Teoretic „Spiru Haret” Tecuci 

Liceul Particular „Concord” 

Cultură: 

Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” Tecuci 

Cinematograf „Arta” Tecuci  

Muzeul Mixt Tecuci - Casa Theodor Cincu 

Casa de Cultură a Municipiului Tecuci 

Cultele: 

Biserici (18), Capelă (1), Sinagogă (1) 

Sănătate: 

Cabinet medici de familie (15), Cabinete stomatologice (5), Spitale (3), Medcenter Tecuci 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - S.C. Apă Canal S.A 

Salubrizare - S.C. Compania Romprest S.A 

Iluminat public - S.C. Romlux Lighting Company S.A. 

Sport: Fotbal Club Sportiv Şcolar Tecuci 

Clubul Sportiv Şcolar Tecuci 

Clubul Sportiv Sporting Tecuci 

Asociaţia Sportivă Săgeata Tecuci 

Organizația Națională Cercetașii României 

Centrul Local Oltea Doamna Tecuci 

Mediu economic din Municipiul Tecuci 

Principalele activități economice: 

agricultură 

creșterea animalelor 

comerț 

industrie: prelucrarea lemnului, prelucrarea legumelor și a fructelor, confecții metalice, 

industrie alimentară, construcții, confecții 

  

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Proiecte implementate în cadrul Municipiului Tecuci 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al proiectului Tematica generală 

abordată 

Buget 

proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(luni/ani) 

Rezultate 

principale 

obținute 

1 Dezvoltarea  şi 

modernizarea spaţiilor 

verzi (grădini publice, 

parcuri, mobilier 

urban) – Parc 

Dendrologic Tecuci 

Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 

Axa prioritară 1  

Domeniul de intervenţie 

1.1. „Planuri integrate de 

dezvoltare urbană” 

Sub-domeniul: Centre 

urbane 

Creşterea calităţii 

vieţii locuitorilor 

din Municipiul 

Tecuci prin 

reabilitarea 

infrastructurii 

urbane 

9.273.756,9

0 lei 

(inclusiv 

T.V.A.) 

2.088.683,9

8 euro 

(inclusiv  

T.V.A.) 

17.11.2011-

16.01.2015 

 Modernizarea și 

dezvoltarea 

Parcului 

Dendrologic, 

dotarea și 

echiparea pentru 

activităţi cultural 

educative și 

recreative 

2 „Reabilitarea 

,modernizarea şi 

extinderea spaţiilor 

publice urbane : străzi 

orăşeneşti ,trotuare, 

scuaruri, zone 

pietonale, parcări –

Strada  1 Decembrie 

Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 

Axa prioritară 1  

Domeniul de intervenţie 

1.1. „Planuri integrate de 

dezvoltare urbană” 

Sub-domeniul: Centre 

urbane 

Creşterea calităţii 

vieţii locuitorilor 

din Municipiul 

Tecuci prin 

reabilitarea 

infrastructurii 

urbane 

 

18.210.106,

21 lei 

(inclusiv 

T.V.A.) 

 

4.101.375,2

7 euro 

(inclusiv 

14.03.2012 

13.03.2015 

1. Modernizarea 

căilor de circulaţie 

rutieră dintre 

blocurile zonei de 

acțiune urbană (9 

unităţi laterale 

Străzii 1 

Decembrie 1918) 
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1918 , Strada  

Bradului , Strada  

Alexandru  

Lăpuşneanu, Strada  

Aleea  Cpt. Gheorghe 

Decuseară şi Strada 

Aleea Teilor – tronson 

aferent zonei de 

acţiune urbană ” 

 T.V.A.) prin finisarea 

acestora cu un 

covor asfaltic 

2. Reabilitarea 

sistemelor de 

alimentare cu apă 

şi canalizare , a 

sistemului rutier şi 

modernizarea 

trotuarelor 

aferente  Străzii 1 

Decembrie 1918, 

crearea unui sens 

giratoriu pentru 

fluidizarea 

traficului în zona 

podului peste 

Pârâul Tecucel , a 

unei piste pentru 

biciclişti, 

modernizarea şi 

crearea de noi 
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parcaje şi staţii de 

autobuz 

3. Modernizarea    

Străzii Bradului 

prin realizarea    

covorului   asfaltic  

şi   a  trotuarelor 

aferente acesteia  

pe o  lungime de 

aproximativ 438 

metri  

4. Modernizarea   

Străzii Alexandru 

Lăpușneanu şi  a   

trotuarelor   

aferente  acesteia,  

pe o lungime de  

aproximativ   498 

metri 

5. Modernizarea 

străzii  Cpt. 

Gheorghe 
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Decuseară   şi  a  

trotuarelor 

aferente acesteia    

pe o lungime de 

aproximativ 1744 

metri  

6. Modernizarea   

străzii     Aleea 

Teilor   şi    a    

trotuarelor     

aferente acesteia ,   

pe o lungime de 

aproximativ 1171 

metri  

3 

 

 

“Reconversie 

funcțională, 

consolidare și 

restaurare Muzeul 

Mixt Tecuci” 

 

Programul Operaţional 

Regional 2007 - 2013 

Axa Prioritară: 5 - „ 

Dezvoltarea durabilă și 

promovarea turismului” 

Domeniul Major de 

Intervenţie: 5.1 - 

„Restaurarea și 

Valorificarea 

şi restaurarea 

patrimoniului 

cultural 

naţional ţinând 

cont de 

principiile 

dezvoltării 

17.852.246,

34 lei 

(inclusiv 

TVA) 

4.020.776,2 

euro 

(inclusiv 

T.V.A.) 

31.12.2011 

 

16.03.2015 

Restaurarea, 

consolidarea şi 

reconversia 

funcţională a  

Muzeului Mixt  

Tecuci  

- Includerea 

Muzeului Mixt 
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valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural, 

precum și crearea/ 

modernizarea 

infrastructurii conexe” 

durabile. 

 

 Tecuci într-un 

circuit cultural 

turistic modern la 

nivel naţional 

- Valorificarea 

potenţialului 

cultural turistic 

local la nivel 

regional, naţional 

4 

 

 

Achiziţionarea şi 

instalarea de 

echipamente necesare 

pentru creşterea 

siguranţei şi 

prevenirea 

criminalităţii (sisteme 

de supraveghere 

video) în Municipiul 

Tecuci 

P.O.R. 2007-2013 

Axa prioritară 1 –

Domeniul major de 

intervenţie 1.1  Planuri 

integrate de dezvoltare 

urbană  

Subdomeniul: „Centre 

urbane” 

 Creşterea 

siguranţei şi 

prevenirea 

criminalităţii 

1.756.405,2

8 

Din care  

331.013.09 

T.V.A. 

16.11.2011 

16.05.2013 

- Un sistem de 

supraveghere 

video montat în 

cartierul CFR 

 - Un sistem de 

supraveghere 

video montat în 

interiorul 

Grădiniței cu 

program prelungit 

nr.17 

- Un sistem de 

supraveghere 
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video montat în 

interiorul 

Grupului Școlar 

Ovid Caledoniu 

5 

 

 

Consolidarea şi 

reabilitatrea Casei de 

Cultură Tecuci; 

 

 

 

Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 

Axa Prioritară: 5 - „ 

Dezvoltarea durabilă și 

promovarea turismului” 

Domeniul de intervenție 

5.1. Restaurarea și 

valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural, 

precum și crearea/ 

modernizarea 

infrastructurilor conexe 

Valorificarea și 

restaurarea  

patrimoniului 

cultural  

1.990.312,0

3 

Din care  

326.463,34 

T.V.A. 

21.11.2009 

04.11.2011  

- Consolidarea şi 

reabilitatrea Casei 

de Cultură Tecuci 

- Includerea  

Casei de Cultură 

Tecuci într-un 

circuit cultural 

regional 

6 

 

 

 

Şcoala gimnazială 

Iorgu Iordan 

modernizată şi 

reabilitată în folosul 

elevilor şi cadrelor 

didactite;  

Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 

Axa Prioritară 3 

Domeniul de intervenție 

3.4 - Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea 

Îmbunătățirea 

calității 

infrastructurii de 

educație, a dotarii 

școlilor, pentru 

asigurarea unui 

1.691.466 

lei 

Din care: 

251.586,2  

lei T.V.A. 

09.11.2009 

09.11.2010 

 

- Îmbunătățirea 

calității 

infrastructurii 

educației, a dotării 

Școlii Gimnaziale 

Iorgu Iordan 
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şi echiparea infrastructurii 

educaţionale 

preuniversitare, 

universitare şi a 

infrastructurii pentru 

formare profesională 

continuă 

proces 

educațional  la 

standarde 

europene 

Tecuci, pentru 

asigurarea unui 

proces educațional  

la standarde 

europene 

- Creșterea 

participării 

populației școlare 

la procesul 

educațional în 

cadrul unității de 

învățământ  Iorgu 

Iordan Tecuci, 

7 

 

 

 

Ordinea și liniștea 

publică asigurată de 

poliția comunitară  

PHARE RO 2006/018-

147.01.03.02.03 GL 506 

Fondul  de modernizare 

pentru dezvoltarea 

administrației la nivel 

local 

Eficientizarea 

activității  

serviciului public 

Poliția 

Comunitară, în 

vederea asigurării 

ordinii și liniștii 

publice  

316.057,90 

lei 

Din care 

49.438,60 

lei 

T.V.A. 

28.11.2007 

17.03.2010 

- Dotarea cu un 

sistem de 

monitorizare 

video, cu un  

autotransporter, 5 

motoscutere, o 

stație de emisie 

recepție fixa ,3 

stații emisie 
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receptive mobile ,   

un sistem de 

calcul împreună 

cu soft-urile 

specifice 

domeniului  

8 

 

 

 

Modernizarea și 

dezvoltarea serviciului 

public voluntar pentru 

situații de urgență 

Tecuci  

PHARE RO 2005/017 - 

553.01.03.06 Fondul  de 

modernizare pentru 

dezvoltarea administrației 

la nivel local 

Eficientizarea 

activității  

serviciului public 

voluntar pentru 

situații de urgență 

Tecuci și din 

Comuna 

Drăgănești  

354.542,61 

lei 

Din care: 

60.064,52 

lei T.V.A. 

18.01.2008 

17.01.2009 

- Extinderea zonei 

de auditibilitate  

- Crearea și 

dezvoltarea unui 

sistem 

informațional 

integrat  

(achiziționarea a 

12 sirene 

electronice) 

9 

 

Completarea 

sistemului de 

producere a apei calde 

menajere cu sisteme 

ce utilizează energie 

solară în cadrul 

Programul de înlocuire sau 

de completare a sistemelor 

clasice de încălzire cu 

sisteme care utilizează 

energie solară, energie 

geotermală și energie 

Îmbunătățirea 

calității aerului, 

apei și solului, 

prin înlocuirea 

sau  completarea 

sistemelor clasice 

395.187,37 

lei inclusiv 

T.V.A. 

(eligibil în 

cadrul 

proiectului ) 

23.12.2009 

11.06.2011 

- Reducerea 

poluării mediului 

prin producerea 

unei cantități de 

energie termică 

obținută din surse 
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Spitalului Municipal 

Anton Cincu Tecuci 

 

 

eoliană ori alte sisteme 

care conduc la 

îmbunătățirea calității 

aerului, apei și solului”  

de încălzire cu 

sisteme care 

utilizează energie 

solară, energie 

geotermală și 

energie eoliană 

ori alte sisteme  

regenerabile 

- Creșterea 

eficienței și a 

randamentului 

sistemului de 

încălzire al 

spitalului 

- Reducerea 

costurilor de 

încălzire a 

imobilului 

spitalului și a apei 

calde menajere 
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 – 2020 în cadrul Municipiului Tecuci 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect 

(estimat) 

Finanțator al 

proiectului 

Tematica 

generală 

abordată de 

proiect 

(estimată) 

Buget 

estimat al 

proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale estimate 

1 Reabilitare 

termică sediu 

Unității 

Administrativ 

Teritoriale 

Municipiul 

Tecuci 

Instrumente 

structurale 

Program Operațional 

Regional 2014 - 2020  

Axa prioritară 3-

Eficiența energetică a 

clădirilor publice  

 

 

 

 

 

Îmbunătățirea 

eficienței 

energetice în 

clădirile 

publice  

500.000 2015 - 2017 - Scăderea consumurilor de energie 

termică şi implicit a facturii plătite  

- Monitorizarea clădirii  reabilitate termic 

în scopul confirmării performanţei 

energetice previzionate şi  demonstrării 

funcţionalităţii sistemului 

- Îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi 

confort termic interior  

- Protejarea mediului prin reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră; 

- Schimbarea aspectului clădirii şi 

implicit al localităţii 

2 Reabilitare 

termică sedii 

Instrumente 

structurale 

Îmbunătățirea 

eficienței 

2.000.000 2015-2017 - Scăderea consumurilor de energie 

termică şi implicit a facturii plătite  
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clădiri 

publice 

Municipiul  

Tecuci 

 

 

 

Program Operațional 

Regional  2014-2020  

Axa prioritară 3-

Eficiență energetică a 

clădirilor publice  

 

 

 

 

energetice în 

clădirile 

publice 

- Monitorizarea clădirilor reabilitate 

termic în scopul confirmării performanţei 

energetice previzionate şi  demonstrării 

funcţionalităţii sistemului 

- Îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi 

confort termic interior  

- Protejarea mediului prin reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră; 

- Schimbarea aspectului clădirilor şi 

implicit al localităţii 

3 

 

 

Reabilitare 

termică 

blocuri în 

Municipiul 

Tecuci 

Instrumente 

structurale 

Program Operațional 

Regional 2014-2020  

Axa prioritară 4 -

Sprijinirea dezvoltării 

urbane   

4.1.Sprijinirea 

eficienței energetice și 

utilizarea energiei 

regenerabile în 

infrastructura publică, 

Îmbunătățirea 

eficienței 

energetice în 

clădirile 

rezidențiale și 

în sistemele 

de iluminat 

public 

7.000.000 2015-2018 - Scăderea consumurilor de energie 

termică şi implicit a facturii plătite  

- Monitorizarea clădirilor reabilitate 

termic în scopul confirmării performanţei 

energetice previzionate şi  demonstrării 

funcţionalităţii sistemului 

- Îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi 

confort termic interior  

- Protejarea mediului prin reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră; 

- Schimbarea aspectului blocurilor de 

locuinţe şi implicit al localităţilor 
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inclusiv clădiri 

publice și în sectorul 

locuințelor 

4 

 

 

Reabilitare 

clădiri pentru 

al doilea 

centru civic 

Instrumente 

structurale 

Program Operațional 

Regional 2014-2020  

Axa prioritară 4 -

Sprijinirea dezvoltării 

urbane   

4.3.Acțiuni pentru 

îmbunătățirea 

mediului urban, 

revitalizarea orașelor, 

regenerarea și 

decontaminarea 

siturilor poluate și 

promovarea măsurilor 

pentru reducerea 

zgomotului   

Îmbunătățirea 

mediului 

urban , 

revitalizarea 

orașelor 

5.000.000 2015-2018 - Reabilitarea infrastructurii urbane din 

Municipiul Tecuci  prin implementarea de 

soluții ecologice și prin îmbunătățirea 

condițiilor de viață la nivelul zonei de 

acțiune urbană pentru comunitate și 

investitori  

- Îmbunătățirea gradului de atractivitate a 

Regiunii Sud - Est 

5 

 

Modernizarea 

Parcului 

Instrumente 

structurale 

Îmbunătățirea 

mediului 

6.000.000 2015-2018 - Îmbunătăţirea indicatorilor de mediu 

(ex. poluarea aerului) prin regenerarea a 
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Crang Tecuci  Program Operațional 

Regional 2014-2020  

Axa prioritară 4 -

Sprijinirea dezvoltării 

urbane   

4.3.Acțiuni pentru 

îmbunătățirea 

mediului urban, 

revitalizarea orașelor, 

regenerarea și 

decontaminarea 

siturilor poluate și 

promovarea măsurilor 

pentru reducerea 

zgomotului  

urban, 

revitalizarea 

orașelor 

aproximativ 20 ha de spaţii verzi din 

arealul total al parcului; 

- Îmbunătățirea gradului de atractivitate a 

Regiunii Sud - Est 

6 

 

 

 

Modernizare 

străzi zona de 

acțiune 

urbană 

Tecuci 

Instrumente 

structurale 

Program Operațional 

Regional 2014-2020 

Axa prioritară 4 -

Sprijinirea dezvoltării 

urbane   

Îmbunătățirea 

mediului 

urban, 

revitalizarea 

orașelor  

8.000.000 2015-2018 - Modernizare spaţiu public urban 

(carosabil, trotuare, parcări); 

îmbunătăţirea accesibilităţii înspre/ 

dinspre zona de acțiune urbană;  

- Mărirea siguranţei în circulaţie şi 

reducerea numărului de accidente;  

- Reducerea timpului de tranzitare; 
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4.3.Acțiuni pentru 

îmbunătățirea 

mediului urban, 

revitalizarea orașelor, 

regenerarea și 

decontaminarea 

siturilor poluate și 

promovarea măsurilor 

pentru reducerea 

zgomotului   

creşterea potenţialului economic şi turistic 

al Municipiului Tecuci; 

- Creşterea atractivităţii zonei; 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 

cetăţenilor, diminuarea gradului de 

poluare prin reducerea noxelor şi a 

poluării sonore 

7 

 

 

Sistem 

monitorizare 

video 

Municipiul 

Tecuci  

Instrumente 

structurale 

Programului 

Operațional Regional 

2014-2020 Axa 

prioritară 4 -

Sprijinirea dezvoltării 

urbane   

4.3.Acțiuni pentru 

îmbunătățirea 

mediului urban, 

revitalizarea orașelor, 

Îmbunătățirea 

mediului 

urban, 

revitalizarea 

orașelor 

600.000 2015-2018 - Creșterea capacității instituțiilor 

responsabile cu siguranța și ordinea 

publică de a gestiona mai eficient 

fenomenul infracțional, prin 

implementarea unui sistem de 

supraveghere video în zona de acțiune 

urbană identificată la nivelul Municipiului 

Tecuci  

- Prevenirea infracţiunilor şi a 

operaţiunilor ilegale 

- Asigurarea unei baze de date pentru 

analiza evenimentelor, asigurarea de 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
472 

 
  

regenerarea și 

decontaminarea 

siturilor poluate și 

promovarea măsurilor 

pentru reducerea 

zgomotului   

probe juridice 

- Crearea factorului psihologic pentru 

scăderea infracţionalităţii în zonele de risc 

 

8 

 

 

Amenajare și 

modernizare 

imobil strada 

Prundului -

centru de zi 

pentru 

persoane 

defavorizate 

Tecuci  

 

Instrumente 

structurale 

Program Operațional 

Regional 2014-2020  

Axa prioritară 7-

Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare 

și sociale 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii  

sociale 

1.300.000 2015-2018 -  Creșterea calității vieții persoanelor  

defavorizate din Municipiul 

Tecuci.                                  

- Reabilitare imobil și dotarea centrului cu 

materiale adecvate tipului de servicii 

oferit                  

- Oferirea unui model alternativ de 

asistenta îngrijire  care sa respecte 

identitatea, integritatea și demnitatea 

persoanei defavorizate                              

- Sensibilizarea opiniei publice și 

mediatizarea acestui tip de proiect    

9 

 

 

Consolidare, 

reabilitare și 

extindere 

imobil 

Instrumente 

structurale 

Program Operațional 

Regional 2014-2020 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

sanitare  

800.000 2015-2018 - Crearea spațiilor adecvate pentru 

reducerea timpilor de așteptare și 

desfășurarea actului medical de urgență 

eficient 
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existent –

UPU Tecuci  

 Axa prioritară 7-

Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare 

și sociale 

10 

 

 

Construire 

gradiniță –

zona 

industrială 

Municipiului 

Tecuci  

Instrumente 

structurale 

Program Operațional 

Regional 2014-2020  

Axa prioritară 9 -

Dezvoltarea 

infrastructurii 

educaționale  

Dezvoltarea 

infrastructurii 

educaționale 

600.000 2015-2017 - Asigurarea bazei materiale minime 

(construire clădire și  dotarea cu 

echipamente, material didactic, etc) 

pentru desfășurarea actului educațional) 

- Crearea condițiilor esențiale pentru co-

interesarea preșcolarului  și reducerea 

fenomenului de  abandon/ 

părăsire timpurie a școlii 

11 

 

 

Reabilitare, 

modernizare 

și dotare cu 

mobilier 

pentru Școala 

Gimnazială 

Dimitrie 

Sturdza 

Tecuci  

(GL-II-m-B-

Instrumente 

structurale 

Program Operațional 

Regional 2014-2020  

Axa prioritară 9-

Dezvoltarea 

infrastructurii 

educaționale 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

educaționale 

3.500.000 2015-2018 - Asigurarea bazei materiale minime 

(clădiri reabilitate/ modernizate, condiții 

sanitare necesare pentru funcționare, 

dotarea cu echipamente, material  

didactic, etc) pentru desfășurarea actului  

educațional 

- Crearea condițiilor esențiale pentru co-

interesarea elevului și reducerea 

fenomenului de abandon/ părăsire 

timpurie a școlii 
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03090 –

monumant 

istoric) 

 

 

12 

 

 

Extindere și 

modernizare 

Liceul 

teoretic Spiru 

Haret 

Municipiul 

Tecuci  

Instrumente 

structurale 

Progaramul 

Operațional Regional 

2014-2020 Axa 

prioritară 9-

Dezvoltarea 

infrastructurii 

educaționale 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

educaționale 

 

 

1.300.000 2015-2018 - Asigurarea bazei materiale minime 

(clădiri reabilitate /modernizate, condiții 

sanitare necesare pentru funcționare, 

dotarea cu echipamente, material didactic, 

etc) pentru desfășurarea actului 

educațional 

- Creare condițiilor esențiale pentru co-

interesarea elevului și reducerea 

fenomenului de abandon/ părăsire 

timpurie a școlii 

13 

 

 

Varianta de 

ocolire a 

Municipiului 

Tecuci - zona 

N-E  

Program C.N.A.D.R.– 

Program 

Guvernamental 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

rutiere 

20.000.000 

 

2016-2019 - Reducerea timpului de călătorie de 

tranzit prin Municipiul Tecuci  

- Îmbunătățirea siguranței traficului 

 - Reducerea impactului asupra mediului 

și  îmbunătăţirea calității vieţii 

locuitorilor Municipiului Tecuci  prin 

devierea traficului de tranzit în afara 

orașului; 

- Protejarea clădirilor patrimoniale 
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(monumente istorice) din Municipiul 

Tecuci 

14 

 

 

Varianta de 

ocolire a 

Municipiului 

Tecuci - zona 

S-E 

Program C.N.A.D.R.– 

Program 

Guvernamental  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

rutiere  

20.000.000 2016-2019 - Reducerea timpului de călătorie de 

tranzit prin Municipiul Tecuci  

- Îmbunătățirea siguranței traficului 

 - Reducerea impactului asupra mediului 

și  îmbunătăţirea calității vieţii 

locuitorilor Municipiului Tecuci  prin 

devierea traficului de tranzit în afara 

orașului; 

- Protejarea clădirilor patrimoniale 

(monumente istorice) din Municipiul 

Tecuci 

15 

 

 

 

Construire 

gradiniță –

zona Văleni  

 

Program Ministerul 

Educației – Program 

Guvernamental  

 

 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

educaționale  

400.000 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

- Asigurarea bazei materiale minime 

(construire clădire și dotarea cu 

echipamente, material didactic, etc.) 

pentru desfășurarea actului educațional) 

- Crearea condițiilor esențiale pentru co-

interesarea preșcolarului  și reducerea 

fenomenului de  abandon / părăsire 

timpurie a școlii 

16 Construire Program Ministerul Dezvoltarea 400.000 2016-2017 - Asigurarea bazei materiale minime 
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gradiniță –

zona 

Alexandru 

Lascarov 

Moldoveanu  

 

Educației –Program 

Guvernamental  

 

 

 

 

infrastructurii 

educaționale  

(construire clădire și dotarea cu 

echipamente, material didactic, etc.) 

pentru desfășurarea actului educațional) 

- Crearea condițiilor esențiale pentru co-

interesarea preșcolarului  și reducerea 

fenomenului de  abandon/ părăsire 

timpurie a școlii 

 

17 

 

Construire 

gradiniță –

zona centru 

rezidențial 

(unitatea 

militară) 

 

Program Ministerul 

Educației – Program 

Guvernamental  

 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

educaționale  

 

 

400.000 2016-2017 - Asigurarea bazei materiale minime 

(construire clădire și dotarea cu 

echipamente, material didactic, etc.) 

pentru desfășurarea actului educațional) 

- Crearea condițiilor esențiale pentru co-

interesarea preșcolarului  și reducerea 

fenomenului de  abandon/ părăsire 

timpurie a școlii 

 

 

 

18 

Modernizare 

Gradiniță 

(Școala 

Dimitrie 

Sturdza 

Tecuci)  

 

Program Ministerul 

Educației – Program 

Guvernamental  

 

 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

educaționale  

 

350.000 2016-2019 Asigurarea bazei materiale minime 

(construire-modernizare  clădire si  

dotarea cu echipamente, material didactic, 

etc) pentru desfășurarea actului 

educațional) 

- Crearea condițiilor esențiale pentru co-

interesarea preșcolarului  și reducerea 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
477 

 
  

  fenomenului de  abandon/ părăsire 

timpurie a școlii 

19 

 

 

Construire 

Sala de Sport 

Colegiul 

Calistrat 

Hogas - 

Tecuci 

Program C.N.I.-

Program 

Guvernamental  

 

 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

educaționale  

800.000 2016-2018 - Asigurarea accesului elevilor/ tinerilor 

la facilităţile moderne de practicare a 

sporturilor, în conformitate cu normele şi 

standardele europene 

- Asigurarea  cadrului de desfãșurare a 

activitătilor sportive în condiții optime de 

confort și siguranță 

20 

 

Construire 

Sala de Sport 

Colegiul 

Național de 

Agricultură și 

Economie -  

Tecuci 

Program C.N.I.-

Program 

Guvernamental  

 

 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

educaționale  

800.000 2016-2018 - Asigurarea accesului elevilor/ tinerilor 

la facilităţile moderne de practicare a 

sporturilor, în conformitate cu normele şi 

standardele europene 

- Asigurarea  cadrului de desfãșurare a 

activităților sportive în condiții optime de 

confort și siguranță 

21 Construire 

Sala de Sport 

Școala Elena 

Doamna 

Tecuci 

Program C.N.I.-

Program 

Guvernamental 

 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

educaționale 

800.000 2016-2018 - Asigurarea accesului elevilor/ tinerilor 

la facilităţile moderne de practicare a 

sporturilor, în conformitate cu normele şi 

standardele europene 

- Asigurarea  cadrului de desfãșurare a 

activităților sportive în condiții optime de 
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 confort și siguranță 

 

22 

 

 

Construire 

Sediu 

Învățământ 

Postliceal 

Tecuci 

 

Instrumente 

structurale 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

educaționale 

600.000 2018-2020 - Asigurarea bazei materiale minime 

(sediu , dotarea cu echipamente, material 

didactic, etc.) pentru desfășurarea actului 

educațional .  

- Crearea condițiilor esențiale pentru co-

interesarea elevului și reducerea 

fenomenului de abandon/ părăsire 

timpurie a școlii 

23 

 

 

 

Reabilitare, 

modernizare 

și extindere 

sedii Sala Ion 

Petrovici și 

Biblioteca 

Municipală 

Tecuci  

(Cod 227 

GL-II-m-B-

03113 Banca 

Tecuci, azi 

Biblioteca 

Instrumente 

structurale 

Program Operațional 

Regional 2014-2020  

Prioritatea 

1.Dezvoltare urbană 

durabilă integrată 

Domeniul de 

intervenţie 1.1: 

Conservarea, 

protejarea, 

promovarea și 

dezvoltarea 

Dezvoltarea 

patrimoniului 

cultural în 

vederea 

creșterii 

atractivității 

regiunii 

 

2.500.000 2016-2018 - Protecţia, restaurarea, conservarea și 

punerea în valoare a monumentului 

istoric; 

- Modernizarea utilităţilor aferente 

monumentului istoric (energie electrică, 

alimentare cu apă, canalizare); 

- Dotări interioare (instalaţii, echipamente 

şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de 

climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie) 

- Construcţia/ reabilitarea/ amenajarea 

căii de acces către monumente istorice/ 

muzee; 
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Municipală 

Municipiul 

Tecuci Str. 

Republicii 11 

1890 

(monument 

istoric) 

patrimoniului cultural 

și natural în vederea 

creșterii atractivității 

regiunii 

 

 

 

24 

 

 

Reabilitare și 

modernizare 

Teatru de 

vara Tecuci  

 

 

Instrumente 

structurale 

POR 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătățirea 

mediului 

urban, 

revitalizarea 

orașelor 

1.500.000 2016-2018 -Valorificarea potenţialului cultural local 

şi regional; 

- Crearea unei imagini bune a comunităţii; 

- Creşterea importanţei culturii, ca factor 

care stimulează creşterea economică, 

respectând principiile dezvoltării durabile 

şi ale protecţiei mediului; 

- Îmbunătăţirea accesului şi participării la 

cultura a publicului, cu accent special 

dedicat tinerilor; 

- Formarea unei atitudini responsabile si 

promovarea valorilor sociale în special în 

rândul tinerilor 

25 

 

Amenajare și 

dotare 

Instrumente 

structurale 

Dezvoltarea 

infrastructurii  

3.000.000 2018-2020 - Posibilitatea cunoașterii celor mai 

importante momente ale istoriei aviației 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Istoria_avia%C8%9Biei_romane%C8%99ti&action=edit&redlink=1
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 Muzeul 

Aviației 

Tecuci 

 

Program Operațional 

Regional 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

și a 

turismului 

romanești, realizările din domeniul 

aeronautic, contribuția majoră pe care au 

avut-o românii de-a lungul timpului la 

progresul aviației mondiale, precum și 

documente, machete și fotografii inedite 

referitoare la istoria aeronauticii române 

și punctele de interferență cu cea 

universală 

- Punct de atracţie pentru un numeros şi 

larg public iubitor de cunoaşterea 

tradiţiilor nationale si locale in acest 

domeniu 

26 

 

 

Modernizare 

Sala de 

Expoziții 

Tecuci 

 

 

Instrumente 

structurale 

Program Operațional 

Regional 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătățirea 

mediului 

urban, 

revitalizarea 

orașelor 

800.000 2016-2018 - Valorificarea potenţialului cultural local 

şi regional; 

- Creşterea importanţei culturii, ca factor 

care stimulează creşterea economică, 

respectând principiile dezvoltării durabile 

şi ale protecţiei mediului; 

- Îmbunătăţirea accesului şi participării la 

cultura a publicului, cu accent special 

dedicat tinerilor; 

- Formarea unei atitudini responsabile si 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Istoria_avia%C8%9Biei_romane%C8%99ti&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Aeronav%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
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promovarea valorilor sociale în special în 

rândul tinerilor 

27 

 

 

Modernizarea 

şi extinderea 

stadionului 

municipal 

Tecuci  

 

Companiei Naționale 

de Investiții – bugetul 

de stat 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

sportive 

locale 

2.500.000 2016-2019 - Crearea unor condiții optime  sportului 

de performanță, sportului de masă și 

evenimentelor culturale de anvergura care 

să introducă Municipiul Tecuci  pe harta 

marilor evenimente naționale și 

internaționale 

- Îmbunătățirea calității vieții , sportul 

fiind o combinare plăcută de recreere și 

activitate  

- Dezvoltarea interacțiunii, a spiritului de 

echipa, a comunicării și spiritului de 

colaborare 

28 

 

 

 

Reabilitare 

zona Hotel 

Turist -

Romtelecom 

prin 

extinderea 

axului central  

la 3 benzi  

Instrumente 

structurale 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

rutiere  

2.500.000 2016-2019 - Reducerea timpului de calatorie de 

tranzit prin municipiul Tecuci  

- Îmbunătățirea siguranței traficului rutier 

- Facilitarea accesului la locaţiile de 

interes major (ex: sediul primăriei, bănci, 

farmacii, sediu ANAF, Casa de Cultură, 

sala de expoziții, sala de spectacole Ion 

Petrovici); 
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- Accesul rapid al serviciilor de urgenţă: 

Ambulanţă, Poliţie, Pompieri 

 

29 

 

Reabilitare 

sediu 

Policlinica 

Tecuci 

Instrumente 

structurale 

POR 2014-2020 

 Axa prioritară 7-

Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare 

și sociale 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

sanitare 

 

 

 

 

1.000.000 2015-2018 - Crearea spațiilor adecvate pentru 

reducerea timpilor de așteptare și 

desfășurarea actului medical de urgență 

eficient 

 

30 

 

 

Amenajare/ 

modernizare 

Piața Zona 

Industrială 

Tecuci  

Instrumente 

structurale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea  

infrastructurii 

locale 

1.200.000 2015-2018 - Încurajarea  consumului de produse cât 

mai naturale, biologice achiziționate 

direct de la producători; 

- Creșterea calitații vieții a populației,  a 

tuturor utilizatorilor unui astfel de 

program (comerciant-cumparator); 

- Crearea locuri de muncă, crearea unui 

pol comercial specific  la care să fie atrași 

cât mai mulți cetățeni, în special riverani; 

- Atragerea și încurajarea micilor 

producători de a-și valorifica resursele și 

implicit produsele 

 Amenajare/ Instrumente Dezvoltarea  1.200.000 2015-2018 - Încurajarea  consumului de produse cât 
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31 

 

 

modernizare 

Piața 

Cartierul 

Cernicari 

Tecuci 

structurale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

infrastructurii 

locale 

mai naturale, biologice achiziționate 

direct de la producători; 

- Creșterea calității vieții a populației,  a 

tuturor utilizatorilor unui astfel de 

program (comerciant-cumpărător); 

- Crearea locuri de muncă, crearea unui 

pol comercial specific  la care să fie atrași 

cât mai mulți cetățeni, în special riverani; 

- Atragerea și încurajarea micilor 

producători de a-și valorifica resursele și 

implicit produsele 

32 

 

 

Amenajare/ 

modernizare 

Piața Zona 

Autogara 

Tecuci 

Instrumente 

structurale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea  

infrastructurii 

locale 

1.200.000 2015-2018 - Încurajarea  consumului de produse cât 

mai naturale, biologice achiziționate 

direct de la producători; 

- Creșterea calității vieții a populației, a 

tuturor utilizatorilor unui astfel de 

program (comerciant-cumpărător); 

- Crearea locuri de muncă, crearea unui 

pol comercial specific  la care să fie atrași 

cât mai mulți cetățeni, în special riverani; 

- Atragerea și încurajarea micilor 

producători de a-și valorifica resursele și 
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 implicit produsele 

33 Înființare 

depozit 

pentru 

deșeuri  

materiale de 

construcții 

Instrumente 

structurale 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

de mediu 

1.500.000 2016-2018 - Reducerea poluării mediului, pentru 

îmbunătățirea sănătății publice, și pentru 

promovarea dezvoltării durabile 

34 Înființare 

depozit 

electronică 

Tecuci 

Instrumente 

structurale 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

de mediu 

1.500.000 2016-2018 - Reducerea poluării mediului, pentru 

îmbunătățirea sănătății publice, și pentru 

promovarea dezvoltării durabile 

35 Înființare 

stație 

compost 

Tecuci  

 

 

Instrumente 

structurale 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

de mediu 

1.500.000 2016-2018 - Reducerea impactului  asupra mediului 

produs de  deşeurile biodegradabile;  

- Creșterea nivelului de colectare 

selectivă a fracţiei biodegradabile;  

- Creșterea capacităţii autorităţilor locale 

de a oferi populaţiei servicii de salubritate 

eficiente 

36 

 

Modernizare 

și relocare 

stație sortare 

deșeuri 

Instrumente 

structurale 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

de mediu 

1.400.000 2016-2018 - Reducerea  semnificativă a riscurilor 

pentru sănătatea publică, precum şi o 

îmbunătăţire majoră a condiţiilor de 

igienă şi a calităţii mediului.  
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Tecuci 

 

 

 

- Sporirea atractivităţii Municipiul Tecuci 

pentru investitori 

37 

 

Înființare 

adăpost 

pentru câini 

(Strada 

Gheorghe 

Petrașcu zona 

cămin 

nefamiliști) 

Fonduri Guvern/ 

fonduri proprii 

 

 

 

 

Protecția 

animalelor 

350.000 2015-2016 - Oferirea serviciilor specializate pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân 

- Înfiinţarea unui adăpost ultramodern şi 

continuarea campaniei de sterilizare 

desfăşurată de Primăria Tecuci 

- Reducerea  cu 90% a numărului 

oamenilor mușcați de câinii comunitari 

 

 

38 

Închidere 

depozit 

deșeuri 

Municipiul 

Tecuci 

(Rampa 

Rates) 

Instrumente 

structurale 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

de mediu 

2.000.000 2015-2017 - Reducerea  semnificativă a riscurilor 

pentru sănătatea publică, precum şi o 

îmbunătăţire majoră a condiţiilor de 

igienă şi a calităţii mediului 

- Sporirea atractivităţii Municipiul Tecuci 

pentru investitori 

39 Extindere ax 

central Strada 

Matei 

Basarab 

 

Instrumente 

structurale 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

rutiere 

1.400.000 2016-2018 - Reducerea timpului de călătorie de 

tranzit prin Municipiul Tecuci  

- Îmbunătățirea siguranței traficului rutier 

- Accesul rapid al serviciilor de urgenţă: 

Ambulanţă, Poliţie, Pompieri 
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40 Construire 

pasaj 

subtraversare 

zona Gara de 

Nord Tecuci 

Instrumente 

structurale 

 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

rutiere 

2.000.000 2016-2018 - Reducerea timpului de călătorie, de 

tranzit prin Municipiul Tecuci  

- Îmbunătățirea siguranței traficului rutier 

- Accesul rapid al serviciilor de urgenţă: 

Ambulanţă, Poliţie, Pompieri. 

41 

 

Construire 

pasaj 

subtraversare 

zona Hotel 

Turist 

Instrumente 

structurale 

 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

rutiere 

2.000.000 2016-2018 - Reducerea timpului de călătorie, de 

tranzit prin Municipiul Tecuci  

- Îmbunătățirea siguranței traficului rutier 

- Accesul rapid al serviciilor de urgenţă: 

Ambulanţă, Poliţie, Pompieri. 

42 Reabilitare 

Pod Zona 

cartier 

Bălcescu 

 

Instrumente 

structurale 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

rutiere 

1.200.000 2018-2020 - Reducerea timpului de călătorie, de 

tranzit prin Municipiul Tecuci  

- Îmbunătățirea siguranței traficului rutier 

- Accesul rapid al serviciilor de urgenţă: 

Ambulanţă, Poliţie, Pompieri. 

43 Modernizare 

transport în 

comun (zona 

industrială -

cartier Satu 

Nou) 

Instrumente 

structurale 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

rutiere 

2.000.000 2015-2017 - Reducerea timpului de călătorie, de 

tranzit prin Municipiul Tecuci  

- Îmbunătățirea siguranței traficului rutier 

- Accesul rapid al serviciilor de urgenţă: 

Ambulanţă, Poliţie, Pompieri. 

44 Modernizare Instrumente Dezvoltarea 3.000.000 2015-2017 - Reducerea timpului de călătorie, de 
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infrastructură 

rutieră 

(sensuri 

giratoriu) 

structurale 

 

 

 

infrastructurii 

rutiere 

tranzit prin Municipiul Tecuci  

- Îmbunătățirea siguranței traficului rutier 

- Accesul rapid al serviciilor de urgenţă: 

Ambulanţă, Poliţie, Pompieri. 

45 

 

 

 

Construire 

Aerodrom 

(zona Gara 

de Nord) 

 

 

 

 

 

Instrumente 

structurale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

6.000.000 2018-2020 - Crește atractivitatea zonei, devenind 

astfel  mai ușor accesibilă acelor persoane 

care doresc să mențină legătura cu 

persoanele din zonă, respectiv acele 

persoane care vizitează frecvent zona în 

scopul afacerilor 

- Realizarea unei căi de acces pentru 

serviciile medicale SMURD precum şi 

utilizarea unor mijloace de transport pe 

calea aerului. De asemenea, aerodromul 

poate fi utilizat pentru unele operaţiuni 

specifice agriculturii şi silviculturii, 

pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 

cauzate de calamităţi naturale 

46 Modernizare 

zona de 

dezvoltare 

durabilă a 

Instrumente 

structurale 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

și a  mediului 

de afaceri 

4.000.000 2015-2017 - Dezvoltarea urbanistică durabilă a zonei 

de Sud  a Municipiului  Tecuci  prin 

crearea unei platforme industriale. 

- Dezvoltarea mediului de afaceri şi 
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Municipiului 

Tecuci (zona 

sud) 

Parc 

Industrial 

 

 

  

 creşterea competitivităţii generale a 

economiei în zona Tecuci  prin realizarea 

infrastructurii antreprenoriale 

- Atragerea investitorilor străini în zona şi 

amplificarea relaţiilor economice între 

companiile locale şi cele străine 

- Creşterea calităţii vieţii comunităţilor 

din zona Municipiului  Tecuci 

47 Modernizare 

zonă de 

dezvoltare 

durabilă a 

Municipiului 

Tecuci (zona 

sud ) – Piață 

en gros 

 

Instrumente 

structurale 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

și a  mediului 

de afaceri 

5.000.000 2015-2017 - Dezvoltarea pieței pentru produsele din 

sectorul legumicol  

- Crearea unei  forme moderne și eficientă 

de comerț agricol, menită să satisfacă 

cerințele de desfacere a unei important 

volum din producția agroalimentară a 

unei zone 

- Creşterea calităţii vieţii comunităţilor 

din zona Municipiului  Tecuci   
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Orașul Berești 

 

Aşezare 

Orașul Berești se întinde pe o suprafaţă de 4.712 ha, este situat la 83 km distanţă faţă de reşedinţa 

de judeţ și 25 km faţă de Oraşul Târgu Bujor. 

Orașul este situat în partea de  nord-est a judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Berești Meria, Judeţul Galaţi 

la sud: Comuna Jorăști, Judeţul Galaţi  

la est: Comuna Berești Meria, Judeţul Galaţi 

la vest: Comuna Rădești, Judeţul Galaţi; limita teritoriului administrativ al Județului Vaslui 

 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Orașului Berești este de 2.916 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Orașului Berești raportată la anul de referință 2002: 

Etnia română reprezintă 99,66% 

Etnia romă reprezintă 0,19% 
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Altă etnie reprezintă 0,13% 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Orașului Berești 

Poliţia comunitară Berești 

Oficiu Poștal 

Comitetul pentru Situații de urgență - Garda nr. 3 de intervenţie Bereşti 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal Berești 

Grupul Şcolar „Paul Bujor” Bereşti 

Cultură: 

Biblioteca orăşenească Bereşti 

Casa memorială „Paul Bujor” Bereşti 

Colecţia muzeală a Bisericii Ortodoxe „Sf. Nicolae” Bereşti 

Cultele: 

Biserica Sf. Gheorghe 

Biserica Sf. Nicolae 

Biserica Adventistă 

Sănătate: 

Cabinet stomatologic (1) 

Cabinet medic de familie (1) 

Dispensar veterinar 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apa - S.C. Apă Canal S.A 

Salubrizare - S.C. France Construction S.R.L 

Iluminat public - Autoritatea locală 

Mediu economic din Orașul Berești 

Principalele activități economice:  

Agricultură 

Prestări servicii agricole 

Panificaţie 

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Orașului Berești 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Asfaltare Strada 

Stadionului, Oraș 

Berești Județ Galați 

Fonduri 

Guvern/ 

Fonduri 

Europene 

Starda 

Stadionului 

asigură legătura 

între drumul 

județean 242 A și 

Strada Valea 

Chinejii 

Suprafața 

carosabilă 

cuprinde sectoare 

de pământ balast 

și pavaj cu 

bolovani de râu, 

prezintă uzurp 

inegală și tasări 

neuniforme 

3.105.610 € 

697.684 lei 

12 luni  
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2 Amenajarea unui parc în 

Orașul Berești, Județ 

Galați 

Fonduri 

Guvern/ 

Fonduri 

Europene 

Necesitatea 

promovării 

investiției se 

datorează 

procentului mic 

de spațiu verde pe 

cap de locuitor 

Prin realizarea 

investiției 

procentul va 

crește de la 0,6% 

la 4,7% spațiu 

verde pe cap de 

locuitor 

1.080.826 lei/ 

240.030 € 

6 luni  
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Orașul Târgu Bujor 

 

Aşezare 

Orașul Târgu Bujor se întinde pe o suprafaţă de 8.123 ha şi este situată la o distanta 55 km față 

de Municipiul Galați și la 55 km distanță de Municipiul Bârlad. Acesta este situat în partea 

de  central-estică a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comunele Jorăști și Băneasa, Judeţul Galaţi  

la sud: Comuna Fârtănești, Judeţul Galaţi  

la est: Comunele Băneasa și Fârtănești, Judeţul Galaţi  

la vest: Comunele Vârlezi și Băleni, Judeţul Galaţi  

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Orașului Târgu Bujor este de 6.299 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Orașului Târgu Bujor raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,04% 

Etnia romă reprezintă 2,96% 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Orașului Târgu Bujor 
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Poliţia comunitară 

Oficiu Poștal  

Comitetul local pentru situații de urgență al Orașului Târgu Bujor 

Educaţie: 

Gradiniţa cu program normal Nr. 1 „Floare de Bujor” Târgu Bujor 

Gradiniţa cu program normal Nr. 2 Târgu Bujor 

Gradiniţa cu program normal Umbrăreşti 

Gradiniţa cu program normal Moscu 

Grupul Școlar „Eremia  Grigorescu” Târgu Bujor 

Şcoala Gimnazială nr. 1 „Lascăr Catargiu” Târgu Bujor 

Şcoala Gimnazială nr. 2 „Grigore Hagiu” Târgu Bujor 

Şcoala cu Clasele I-VIII Umbrăreşti 

Şcoala Primară Moscu 

Cultură: 

Biblioteca orăşenească „Grigore Hagiu“ Târgu Bujor  

Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Bujor 

Casa Memorială „Grigore Hagiu” Târgu Bujor 

Casa de Cultură Târgu Bujor 

Cămin Cultural Moscu 

Cămin Cultural Umbrăreşti 

Cultele: 

Biserica Adormirea Maicii Domnului Târgu Bujor 

Biserica Adventistă Târgu Bujor 

Biserica Adventistă Moscu 

Biserica Sf. Voievozi Târgu Bujor 

Biserica Sf. Dumitru Umbrărești 

Sănătate: 

Spitalul orăşenesc Târgu Bujor 

Cabinet medic de familie 

Cabinet stomatologic 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - S.C. Apă Canal S.A 

Salubrizare - S.C. Bujor Prestserv S.R.L 

Iluminat public - Autoritatea locală 

Sport: 

Clubul Sportiv Bujorii Târgu Bujor 

Mediu economic din Orașului Târgu Bujor 

Principalele activități economice: 

Viticultura și vinificația - Podgoria Dealul Bujorului 

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 
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Comuna Bălăbăneşti 

 

Aşezare 

Comuna Bălăbăneşti se întinde pe o suprafaţă de 3.799,56  ha şi are în componenţa sa 4 sate: 

Bălăbăneşti, Bursucani, Lungeşti și Zimbru 

Comuna este situată în partea de nord a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: limita teritoriului administrativ al  Judeţului Vaslui  

la sud: Comuna Vârlezi, Judeţ Galaţi  

la est: Comuna Rădeşti, Judeţ Galaţi  

la vest: Comunele Bălăşeşti și Drăgușeni, Judeţ Galaţi 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Bălăbăneşti este de 2.080 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comuniei Bălăbăneşti raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 100% din populaţia comunei 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Bălăbăneşti 

Poliţia Comunei Bălăbăneşti 
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Oficiu Poștal, Sat Bălăbănești 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Bălăbăneşti 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Bălăbănești 

Educaţie: 

Gradiniţa Bălăbăneşti 

Gradiniţa Bursucani  

Gradiniţa Lungeşti 

Şcoala cu Clasele I-VIII “Gheorghe şi Maria Tasca “ Bălăbăneşti 

Şcoala cu Clasele I-VIII Lungeşti 

Şcoala cu Clasele I-IV Bursucani 

Cultură: 

Cămin Cultural Bursucani 

Cămin Cultural Bălăbăneşti 

Biblioteca Comunală “G.F. Tască”, Sat Bălăbănești 

Colecția de sculptură în lemn a sculptorului Neculaiu Balaban 

Cultele: 

Bisericile “Sfinţii Voievozi“ şi “Sf. Nicolaie“, Sat Bălăbăneşti 

Biserica “Sf Nicolaie“, Sat Bursucani 

Biserica “Înălţarea Domnului“, Sat Lungeşti 

Schit în satul Zimbru, Sat Bursucani 

Sănătate: 

Cabinet medical - Dr. Bulza Valentin, Sat Bălăbăneşti 

Cabinet medical - Dr. Tănăsescu Ioana Iuliana, Sat Bălăbăneşti 

Cabinet medical - Dr. Petrea Mihaela, Sat Rădești 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apa - Autoritatea locală 

Salubrizare - S.C. France Construction S.R.L. 

Iluminat public - Autoritatea locală 

ONG-uri: 

Asociația sportivă “Recolta” Bălăbănești 

Asociația “Xpress Bălăbănești” 

 

Mediu economic din Comuna Bălăbăneşti 

Principalele activități economice din comună: comerț, morărit și panificație, meșteșugărit, 

tâmplărie, zidărie, fierari, sudori, potcovari, împletituri răchită, țesătorie 

Ramurile ale agriculturii: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Apicultură - Podgoria Bălăbănești 
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Comerț 

Asociații profesionale: 

Nicagogram SRL 

PF Balaban Ionuț 
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Bălăbănești 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată 

Buget proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(lunile/anii) 

Rezultate 

principale 

obținute 

1 Asfaltare stradă 

principală inclusiv pod, 

Sat Bălăbănești 

Fonduri 

Guvern 

 986.021,61 12 luni 

În curs de 

execuție 

 

2 Alimentare cu apă Satele 

Bursucani și Lungești 

Fonduri 

Guvern 

 2.782.250 12 luni 

În curs de 

execuție 

 

3 Grădiniță cu o grupă -

Sat Bălăbănești 

Fonduri 

Guvern 

 427.985 12 luni 

În curs de 

execuție 

 

4 Grădiniță cu o grupă - 

Sat Lungești 

Fonduri 

Guvern 
 405.000 24 luni 

În curs de 

execuție 

 

5 Reabilitare Dispensar 

uman Bălăbănești 

Fonduri 

Guvern 
 218.050,02 12 luni  

6 Reabilitare și extindere 

Cămin Cultural - Sat 

Bursucani 

Fonduri 

Guvern 
  24 luni  
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Bălăbănești 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator 

al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate 

principale 

estimate 

1 Înființare sistem de canalizare și 

stașie de epurare în Sat 

Bălăbănești 

Fonduri 

Guvern 

 3.000.000 12 luni  

2 Înființare sistem de canalizare și 

stașie de epurare în Satele 

Bursucani și Lungești 

Fonduri 

europene 

 2.500.000 24 luni  

3 Extinderea rețelei de alimentare 

cu apă potabilă – Sat Bălăbănești 

Fonduri 

Guvern 

 2.000.000 12 luni  

4 Reabilitare și extindere Școala 

“Gheorghe și Maria Tașcă” 

Fonduri 

europene 

 2.190.000 12 luni  

5 Înființare bază sportivă - Sat 

Bălăbănești 

Instrumente 

structurale 

 2.000.000 12 luni  

6 Reabilitare prin asfaltare a rețelei 

de drumuri de interes local a 

Comunei Bălăbănești 

Fonduri 

Guvern 

 10.000.000 12 luni  
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Comuna Bălăseşti 

 

Aşezare 

Comuna Bălăşeşti se întinde pe o suprafaţă de 6.479  ha şi are în componenţa sa 4 sate: Ciureştii 

Vechi, Ciureştii Noi, Pupezeni și Bălăşeşti 

Comuna este situată în partea de nord a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: limita administrativă a Județului Vaslui 

la sud: Comunele Certești și Drăgușeni, Judeţul Galaţi  

la est: Comuna Bălăbănești, Judeţul Galaţi 

la vest: limita administrativă a Județului Vaslui 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Bălăseşti este de 2.295 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comuniei Bălăseşti raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 100% din populaţia comunei 

Instituţii şi servicii publice 

Primăria Comunei Bălăseşti 

Poliţia Comunei Bălăseşti 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
502 

 
  

Oficii Poștale în Satele Bălăsești și Ciurești 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Bălăşeşti 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Bălăsești 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Bălăşeşti 

Grădiniţa cu program normal, Sat Ciureştii Noi 

Şcoala cu Clasele I-IV "Nicolae Tonitza", Sat Ciureştii Noi 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Bălăşeşti 

Cultură: 

Biblioteca Comunală, Sat Bălăsești 

Cămin de Cultural, Sat Bălăsești 

Culte: 

Biserica Sf. Nicolae, Sat Bălăseşti 

Biserica Sf. Apostol Toma, Sat Ciurești 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Bălăşeşti 

Cabinet veterinar, Sat Bălăsești 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritatea locală 

Salubrizare - Autoritatea locală 

 

Mediu economic din Comuna Bălăsești 

Principalele activități economice din comună: 

Creșterea animalelor 

Comercializare produselor agricole 

Asociații profesionale: 

AF Floarea Soarelui, Sat Bălăsești 

AF Repedea, Sat Ciureștii Noi 

 

Comuna Băleni 

 

Aşezare 

Comuna Băleni se întinde pe o suprafaţă de 6.755 ha şi are în componenţa sa 1 sat: Băleni 

Comuna este situată în partea de centru a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Vârlezi, Judeţ Galaţi  

la sud: Comunele Suhurlui, Rediu și Cuca, Judeţ Galaţi  

la est: Oraș Târgu Bujor, Comunele Fartaneşti și Cuca, Judeţ Galaţi  

http://www.comemorare.ro/biserica/289/Biserica%20Sf.%20Nicolae
http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri-harta/biserica-sf-apostol-toma-ciuresti-balasesti-21363.html
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la vest: Comunele Cudalbi și Corni, Judeţ Galaţi 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Băleni este de 2.332 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Băleni raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,92% (2502 persoane) 

Etnia germană reprezintă 0,08% (2 persoane) 

Instituţii şi servicii publice 

Primăria Comunei Băleni 

Poliţia Comunei Băleni 

Oficiu Poștal, Sat Băleni 

CEC 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Băleni 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal 

Şcoala cu Clasele I-VIII 

Cultură: 

Cămin Cultural 

Biblioteca Comunală 

Biblioteca din Căminul Cultural 
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Sport: 

Teren de fotbal 

Culte: 

Biserica Sf. Împăraţi 

Sănătate: 

Dispensar uman 

Dispensar veterinar 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritatea locală 

Salubrizare - Autoritatea locală 

Mediu economic din Comuna Băleni 

Principalele activități economice din comună: 

Comerț cu cereale, alimente și produse industriale 

Creșterea animalelor 

Cultivarea plantelor 

Prestări servicii în agricultură 

Morărit și panificație 

Asociații profesionale: 

Societatea Agricolă Dealul Covurlui 

Societatea Agricolă Băleni 
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Băleni 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată 

Buget 

proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementa

re 

(lunle/anii) 

Rezultate principale obținute 

1 Modernizare drumuri 

comunale 

Buget de stat/ 

buget local 

Fonduri Europene/ 

Fonduri Structurale 

Credite bancare/ 

Parteneriate 

FEADR - Axa 

prioritară 3, 

Măsura 322 

Modernizarea 

drumurilor 

comunale 

960.000 € 30.06.2010 Reabilitarea și consolidarea 

rețelei de drumuri locale 

Accesul populației la locurile 

de muncă, servicii medicale, 

educație, cultură, recreere 

Consolidarea terenurilor 

afectate de alunecări 

Fluidizarea transportului de 

mărfuri cu impact direct 

asupra dezvoltării economice 

teritoriale echilibrate 

2 Reabilitare Cămin 

Cultural, Comuna 

Băleni 

Buget de stat/ 

buget local 

Fonduri Europene/ 

Fonduri Structurale 

Credite bancare/ 

Reabilitarea 

Căminului 

Cultural, Comuna 

Băleni 

100.000 € 30.06.2009 Reabilitare Cămin Cultural 

Creșterea consumului de 

cultură în rândul locuitorilor 

comunei 

Regenerarea mediului 
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Parteneriate 

FEADR – Axa 

prioritară 3, 

Măsura 322 

cultural și a valorilor acestuia  

3 Extindere sursă 

alimentare apă potabilă 

în Comuna Băleni 

Buget de stat/ 

buget local 

Fonduri Europene/ 

Fonduri Structurale 

Credite bancare/ 

Parteneriate 

 

Extinderea rețelei 

de alimentare cu 

apă potabilă 

140.300 € 31.10.2009 Reducerea riscului 

inundațiilor asupra 

suprafețelor agricole și 

comunei 

Diminuarea riscurilor 

provocate de către secetă prin 

crearea și utilizarea 

sistemului de irigații 

Scăderea factorilor de risc 

pentru sănătatea populației 

Scăderea factorului de 

poluare 

4 Extindere capacitate de 

înmagazinare a 

sistemului de 

alimentare cu apă, 

rețea de canalizare, 

stație de epurare, 

Buget de stat/ 

buget local 

Fonduri Europene/ 

Fonduri Structurale 

Credite bancare/ 

Parteneriate 

Extindere 

capacitate de 

înmagazinare a 

sistemului de 

alimentare cu apă, 

rețea de 

2.500.000 

€ 

30.05.2011 Accesul populației la 

infrastructura edilitară 

Scăderea factorului de risc 

pentru sănătatea populației 

Îmbunătățirea condițiilor de 

viață a populației comunei 
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modernizare drumuri 

în Comuna Băleni 

FEADR – Axa 

prioritară 3, 

Măsura 322 

canalizare, stație 

de epurare, 

modernizare 

drumuri 

Reducerea efectelor unor 

riscuri cum ar fi inundațiile 

5 Extindere spațiu cu 

destinația grădiniță în 

Comuna Băleni 

Buget de stat/ 

buget local 

Fonduri Europene/ 

Fonduri Structurale 

Credite bancare/ 

Parteneriate 

Programe 

guvernamentale 

privind construcția/ 

reabilitarea/ 

modernizarea 

unităților de 

învățământ 

Extindere spațiu 

cu destinația 

grădiniță în 

Comuna Băleni 

30.000 € 31.08.2008 Asigurarea calității procesului 

de învățământ 

Accesul la educație gratuit 

tuturor copiilor comunei 

Asigurarea numărului de 

locuri necesar preșcolarilor 

Asigurarea unei educații 

individualizate care să susțină 

nevoile și potențialul fiecărui 

copil 

Adaptarea la nevoile 

determinate de dorința de a 

îmbunătăți gradul și calitatea 

ocupării forței de muncă 

6 Achiziționarea de 

utilaje pentru serviciul 

situații de urgență 

Buget de stat/ 

buget local 

Fonduri Europene/ 

Fonduri Structurale 

Achiziționarea de 

utilaje 

170.000 € 30.04.2012 Dotarea Serviciului de 

Voluntariat pentru Situații de 

Urgență, Comuna Băleni 
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Credite bancare/ 

Parteneriate 

7 Lucrări de cadastru 

imobiliar intravilan și 

extravilan, 

reactualizare P.U.G 

Buget de stat/ 

buget local 

Fonduri Europene/ 

Fonduri Structurale 

Credite bancare/ 

Parteneriate 

Lucrări de 

cadastru imobiliar 

12.500 € Realizare 

poriectului 

va depinde 

de 

posibilitățile 

de finațare 

Optimizarea realțiilor în 

teritoriu privind tendința de 

dezvoltare din punct de 

vedere al căilor de 

comunicații și transport; a 

amenajării pentru sortarea, 

evacuarea, depozitarea și 

tratarea deșeurilor menajere și 

industriale, a extinderii 

rețelelor de alimentare cu apă, 

gaze, energie electrică etc. 

8 Lucrări de reabilitare a 

rețelelor de iluminat 

public în Comuna 

Băleni 

Buget de stat/ 

buget local 

Fonduri Europene/ 

Fonduri Structurale 

Credite bancare/ 

Parteneriate 

FEADR – Axa 

prioritară 3, 

Măsura 322 

Lucrări de 

reabilitare a 

rețelelor de 

iluminat public 

15.000 € Realizare 

poriectului 

va depinde 

de 

posibilitățile 

de finațare 

Mărirea gradului de confort 

din punct de vedere al 

iluminatului public 
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Programul de 

dezvoltare a 

infrastructurii din 

spațiu rural – O.G 

7/2006 

9 Amenajarea unui parc 

în zona centrală a 

Comunei Băleni 

Buget de stat/ 

buget local 

Fonduri Europene/ 

Fonduri Structurale 

Credite bancare/ 

Parteneriate 

Amenajarea unui 

parc 

55.000 € Realizare 

poriectului 

va depinde 

de 

posibilitățile 

de finațare 

Acces la parc a tuturor 

copiilor comunei 

Petrecerea timpului liber a 

locuitorilor comunei 

Desfășurarea numeroaselor 

activități artistice festive, 

educative și sportive 

10 Amenajarea și dotarea 

unui centru de joacă și 

recreere pentru copii 

comunei 

Buget de stat/ 

buget local 

Fonduri Europene/ 

Fonduri Structurale 

Credite bancare/ 

Parteneriate 

Amenajarea și 

dotarea unui 

centru de joacă 

15.000 € Realizare 

poriectului 

va depinde 

de 

posibilitățile 

de finațare 

Acces la centru de joacă a 

tuturor copiilor comunei 

Stimularea implicării 

părinților în educația copiilor 

Desfășurarea numeroaselor 

activități artistice festive, 

educative și sportive 

11 Amenajare bază 

sportivă în Comuna 

Băleni 

Buget de stat/ 

buget local 

Fonduri Europene/ 

Amenajare bază 

sportivă 

100.000 € Realizare 

poriectului 

va depinde 

Asigurarea condițiilor pentru 

agrement atât pentru 

locuitorii comunei cât și 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
510 

 
  

Fonduri Structurale 

Credite bancare/ 

Parteneriate 

Programul de 

dezvoltare a 

infrastructurii din 

spațiu rural – O.G 

7/2006 

de 

posibilitățile 

de finațare 

pentru turiști, crescând astfel 

potențialul de a atrage mai 

mulți turiști 

Crearea condițiilor adecvate 

petrecerii timpului liber 

Îmbunătățirea condițiilor de 

viață a cetățenilor 

 

Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Băleni 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de proiect 

(estimată) 

Buget 

estimat al 

proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementa

re estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale estimate 

1 Modernizare drum de 

interes local 

Fonduri 

Structurale 

Asfaltare de drumuri 

interioare inclusiv de 

rigole betonate 

4.500.000 

lei/ 

1.000.000

€ 

2015 - 2016 Consolidarea rețelei de 

drumuri locale, fluidizare 

transport, acces către instituții 

de interes public 

2 Piață agro - alimentară Fonduri 

Structurale 

Comerț în condiții 

civilizate într-un 

spațiu special 

800.000 

lei 

180.000 € 

2015 - 2016 Comerț în condiții civilizate 
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amenajat 

3 Amenajare sediu 

administrativ 

Fonduri proprii Construcție sediu 

pentru funcționarea 

Primăriei și 

Consiliului Local 

1.200.000 

lei 

270.000 € 

2017 - 2018 Funcționarea instituțiilor în 

condiții moderne și respect 

pentru cetățeni 

4 Extindere rețea de 

canalizare 

Fonduri 

Structurale 

Fonduri 

Guvern 

Extinderea rețelei de 

canalizare la nivelul 

întregii localități 

9.000.000 

lei 

2.000.000 

€ 

2017 - 2020 Condiții civilizate de trai, 

protecția mediului 

5 Amenajare bază 

sportivă (cu gazon 

sintetic) pentru Școala 

Gimnazială Nr. 1 

Băleni 

Fonduri proprii Teren de sport cu 

gazon sintetic 

90.000 lei 

20.000 € 

2015 Stimularea sportului și a 

educației fizice pentru tânăra 

generație 

6 Amenajarea unei rețele 

de rigole betonate pe 

drumurile locale, 

pentru preluarea apelor 

pluviale 

Fonduri proprii Betonarea rigolelor 

betonate existente din 

pământ de pe 

drumurile de interes 

local asfaltate 

400.000 

lei 

90.000 € 

2010 Preluarea apelor pluviale de 

pe carosabil 

Protecția mediului 
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Comuna Băneasa 

 

Aşezare 

Comuna Băneasa se întinde pe o suprafaţă de 11.097,40 ha şi are în componenţa sa 2 sate: 

Băneasa și Roşcani 

Comuna este situată în partea de nord a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Berești-Meria, Suceveni - Judeţ Galaţi 

la sud: Oraș Târgul Bujor, Comunele Fârtănești și Vlădești,  Judeţ Galaţi 

la est: Comunele Suceveni, Oancea și Vlădești, Judeţ Galaţi 

la vest: Oraș Târgu Bujor și Comuna Jorăști, Judeţ Galaţi 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Băneasa este de 1.825 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comuniei Băneasa raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,73% (2125 persoane) 

Etnia germană reprezintă 0,27% (6 persoane) 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Băneasa 
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Poliţia Comunei Băneasa 

Oficii Poștale în Satele Roșcani și Băneasa 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Băneasa 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Băneasa 

Grădiniţa cu program normal, Sat Roşcani 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Băneasa 

Şcoala cu Claselel I-IV "Ion Voda cel Viteaz", Sat Roşcani 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Băneasa 

Casa de Cultură a Comunei Băneasa 

Colecția muzeală a Bisericii Roșcani 

Cultele: 

Biserica Buna Vestire, Sat Băneasa 

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Sat Roșcani 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Roșcani 

Sănătate: 

Dispensar uman, Sat Băneasa 

Cabinet medical, Sat Roșcani 

Serviciile de utilitate publică: 

Salubrizare - S.C. France Construction S.R.L. 

Mediu economic din Comuna Băneasa 

Principalele activități economice din comună: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 
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Comuna Barcea 

 

Aşezare 

Comuna Barcea se întinde pe o suprafaţă de 6.139 ha şi are în componenţa sa 2 sate: Barcea și 

Podoleni 

Comuna este situată în partea central vestică a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Drăgăneşti, Judeţ Galaţi 

la sud: Comuna Umbrăreşti, Judeţ Galaţi 

la est: Comunele Matca și Cudalbi, Judeţ Galaţi 

la vest: Comuna Movileni, Judeţ Galaţi 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a comunei Barcea este de 4.957 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comuniei Barcea raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 97,56% (5453 persoane) 

Etnia romi reprezintă 12,40% (772 persoane) 

Etnia maghiară reprezintă 0,02% (1 persoană) 

Etnia bulgară reprezintă 0,02% (1 persoană) 
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Altă etnie reprezintă 0,02% (1 persoană) 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Barcea 

Poliţia Comunei Barcea 

Oficiu Poștal, Sat Barcea 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Barcea 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Barcea 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal Nr. 1, Sat Barcea  

Grădiniţa cu program normal Nr. 2, Sat Barcea 

Grădiniţa cu program normal Nr. 3, Sat Barcea 

Grădiniţa cu program normal Nr. 4, Sat Barcea 

Şcoala cu clasele I-IV Nr. 1, Sat Barcea 

Şcoala cu clasele I-IV Nr. 3, Sat Barcea 

Şcoala cu clasele I-IV Nr. 4, Sat Podoleni 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2, Sat Barcea 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Barcea 

Căminul Cultural Barcea 

Cultele: 

Biserica Adventistă, Sat Barcea 

Biserica Cuvioasa Paraschiva, Sat Barcea 

Biserica Ortodoxă Nouă, Sat Barcea 

Sănătate: 

Cabinet medical - Dr. Socaciu Liana, Sat Barcea  

Cabinet medical - Dr. Craciun Daniela, Sat Barcea 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apa - S.C Apă Canal S.A 

Salubrizare - S.C Compania Romprest S.A 

Sport: 

Stadionul Comunal Barcea 

Clubul Sportiv AS Olimpia Barcea 

Mediu de afaceri din Comuna Barcea 

Principalele activități economice din comună: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Barcea 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată 

Buget 

proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(lunile/anii) 

Rezultate 

principale obținute 

1 Parc comunal  Mediu    

2 Piață comunală Buget local     

3 Reabilitare dispensar uman Buget local     

 

Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Barcea 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget 

estimat al 

proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate 

principale estimate 

1 Reabilitare și modernizare 

Cămin Cultural 

     

2 Construire baze sportive      

3 Modernizarea infrastructurii 

de drumuri comunale 

     

4 Construirea pistelor pentru      
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bicicliști 

5 Modernizarea drumurilor de 

exploatare 

     

6 Construirea unui dispensar în 

Satul Podoleni 

     

 

  



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
518 

 
  

Comuna Berești Meria 

 

Aşezare 

Comuna Berești Meria se întinde pe o suprafaţă de 10.785 ha şi are în componenţa sa 10 sate: 

Bereşti Meria, Aldeşti, Onciu, Pleşa, Prodăneşti, Puricani, Săseni, Slivna, Şipote și Balinteşti 

Comuna este situată în partea de nord-est a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: teritoriul administrativ al Județului Vaslui 

la sud: Comuna Băneasa, Județ Galați 

la est: Comunele Cavadinești și Suceveni, Județ Galați 

la vest: Oraș Berești, Comuna Jorăști - Județ Galați

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Berești Meria este de 3.771 persoane conform Recensemântului 

din anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Berești Meria raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,45% (4069 persoane) 

Etnia romi reprezintă 0,43% (19 persoane) 

Etnia maghiară reprezintă 0,02% (1 persoană) 

Etnia germană reprezintă 0,02% (1 persoană) 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
519 

 
  

Altă etnie reprezintă 0,02% (1 persoană) 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Berești Meria 

Poliţia Comunei Berești Meria 

Oficii Poștale în Satele Berești Meria, Silva, Pleșa, Puricani, Balinteşti 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Bereşti-Meria 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Berești-Meria 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Aldeşti 

Grădiniţa cu program normal, Sat Slivna 

Grădiniţa cu program normal, Sat Bereşti-Meria 

Grădiniţa cu program normal, Sat Balinteşti 

Grădiniţa cu program normal, Sat Puricani 

Grădiniţa cu program normal, Sat Pleşa 

Şcoala cu Clasele I-IV "Andronachi Goga", Sat Aldeşti 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Pleşa 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Balinteşti 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Slivna 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Berești-Meria 

Casa de Cultură Berești-Meria, Sat Berești-Meria 

Casa de Cultură Silva, Sat Silva 

Muzeul de Artă Medievală a Bisericii de lemn din Satul Meria sec. XIV-XV 

Cultele: 

Biserica Sf. Gheorghe 

Biserica Sf. Voievozi 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Bereşti Meria 

Cabinet medical, Sat Silva 

Cabinet medical, Sat Puricani 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritatea locală 

Salubrizare - S.C. France Construction S.R.L. 

Iluminat public - Autoritatea locală 

Mediu economic din Comuna Berești Meria 

Principalele activități economice din comună: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Comerț cu produse alimentare 
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Berești Meria 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Alimentare cu apă, rețea 

de canalizare și stație de 

epurare în Satul Slivna, 

Comuna Berești Meria, 

Județ Galați 

Instrumente 

Structurale/ 

Fonduri 

guvern 

Realizarea rețelei 

de apă potabilă, 

rețea de 

canalizare și stație 

de epurare 

7.215.981 lei 24 luni/ 2016 

- 2017 

Asigurarea 

necesarului de apă 

potabilă pentru 

comunitatea locală, 

și asigurarea 

evacuării apei 

utilizate 

2 Modernizare drumuri 

locale în Comuna 

Berești Meria, Județ 

Galați 

DC 5 Berești Meria - 

Aldești Km 5 + 700 – 6 

+ 895 

DC 115 Sat Pleșa Km 0 

+ 000 -2 + 035 

Fonduri 

Guvern 

Modernizare 

drumuri comunale 

DC 5 ȘI DC115 

pirn lucrări de 

asfaltare 

4.718.191 lei 36 luni/ 2015 

- 2017 

Asigurarea unui 

trafic rutier de 

calitate și în condiții 

de siguranță 
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3 Amenajare grup sanitar 

Grădinița Neghiniță, Sat 

Balintești Comuna 

Berești Meria Județ 

Galați 

Fonduri 

Guvern 

Construire grup 

sanitar Grădinița 

Neghiniță, Sat 

Balintești 

Comuna Berești 

Meria 

311.340 lei 12 luni/ 2015 Asigurarea 

condițiilor de igienă 

și confort 

preșcolarilor de la 

această grădiniță 

4 Rețea de canalizare și 

stație de epurare în Satul 

Balintești Comuna 

Berești Meria, Județ 

Galați 

Instrumente 

Structurale/ 

Fonduri 

Guvern 

Realizarea rețelei 

de canalizare și 

stație de epurare 

7.500.000 lei 24 luni/ 2016 

- 2017 

Asigurarea evacuării 

apelor reziduale 

5 Rețea de canalizare și 

stație de epurare în Satul 

Pleșa Comuna Berești 

Meria, Județ Galați 

Instrumente 

Structurale/ 

Fonduri 

Guvern 

Realizarea rețelei 

de canalizare și 

stație de epurare 

3.500.000 lei 24 luni/ 2016 

- 2017 

Asigurarea evacuării 

apelor reziduale 

6 Modernizare drumuri de 

interes local în Comuna 

Berești Meria, Județ 

Galați 

Instrumente 

Structurale/ 

Fonduri 

Guvern 

Modernizare 

drumuri de interes 

local prin 

asfaltare 

23.590.955 lei 36 luni/ 2016 

- 2019 

Asigurarea unui 

trafic rutier de 

calitate și în condiții 

de siguranță. 
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Comuna Brăhăsești 

 

Aşezare 

Comuna Brăhăsești se întinde pe o suprafaţă de 3.571 ha şi are în componenţa sa 4 sate: 

Brăhăşeşti, Toflea, Cosiţeni și Corcioveni 

Comuna este situată în partea de  nord a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: teritoriul administrativ al Județului Vrancea 

la sud: Comuna Țepu, Județ Galați 

la est: Comuna Gohor, Județ Galați 

la vest: Comuna Buciumeni, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Brăhăsești este de 8.847 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Brăhăsești raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 50,07% 

Etnia romi reprezintă 49,89%  

Etnia maghiară reprezintă 0,02%  

Etnia sârbă reprezintă 0,01%  
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Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Brăhăsești 

Poliţia Comunei Brăhăsești 

Oficiu Poștal, Sat Brăhăsești 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Brăhăşeşti 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Brăhăsești 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Toflea 

Grădiniţa cu program normal Nr. 1, Sat Brăhăşeşti 

Grădiniţa cu program normal Nr. 2, Sat Brăhăşeşti 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Brăhăşeşti 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Toflea 

Cultură: 

Cămin Cultural Brăhăsești, Sat Brăhăsești 

Biblioteca Comunală Brăhăsești, Sat Brăhăsești 

Biblioteca Școlii Gimnaziale Nr. 1 Brăhăsești 

Cultele: 

Biserica Sf. Ioan Botezătorul, Sat Brăhăsești 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Brăhăsești 

Biserica Cuvioasa Paraschiva, Sat Toflea 

Mânăstirea Sf. Trei Ierarhi Toflea, Sat Toflea 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Cosițeni 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Brăhăşeşti 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritatea locală 

Salubrizare - S.C France Construction S.R.L 

Iluminat public - Autoritatea locală 

Sport: 

Clubul Sportiv C.S Juventus 2007 Toflea 

Clubul Sportiv Toflea 

Asociația Sportivă Metalul Toflea 

Mediu economic din Comuna Brăhăşeşti 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

 

 

  



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
525 

 
  

Comuna Braniștea 

 

Aşezare 

Comuna Braniștea se întinde pe o suprafaţă de 6.195 ha şi are în componenţa sa 4 sate: Traian, 

Vasile Alecsandri, Braniştea și Lozova 

Comuna este situată în partea de  sud a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comunele Schela și Independența – Județ Galați 

la sud: Râul Siret şi limita teritoriului administrativ al Judeţului Brăila 

la est: Comuna Şendreni - Județ Galați 

la vest: Comunele Independenţa, Slobozia Conachi - Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Braniștea este de 3.972 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Braniștea raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,98% (4168 persoane) 

Etnia maghiară reprezintă 0,02% (1 persoană) 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Braniștea 

http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php/Schela
http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php/%C5%9Eendreni
http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php/Independen%C5%A3a
http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php/Slobozia_Conachi
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Poliţia Comunei Braniștea 

Oficii Poștale în Satele Braniștea și Sat Traian 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Braniștea 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Braniştea  

Grădiniţa cu program normal, Sat Traian 

Grădiniţa cu program normal, Sat Vasile Alecsandri 

Şcoala cu Clasele I-IV, Sat Traian 

Şcoala cu Clasele I-IV, Sat Vasile Alecsandri 

Şcoala cu Clasele I-VIII "Unirea", Sat Braniştea 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Braniștea 

Cămin Cultural Braniștea 

Cultele: 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Braniştea 

Biserica Ortodoxă, Sat Traian 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Braniştea 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritatea locală 

Salubrizare - Autoritatea locală 

Iluminat public - Autoritatea locală 

Mediu economic din Comuna Braniștea 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Comerț 

Olărit 

Pescuit 

Producție materiale construcții 

 

Comuna Buciumeni 

 

Aşezare 

Comuna Buciumeni se întinde pe o suprafaţă de 2.635 ha şi are în componenţa sa 4 sate: 

Buciumeni, Hănțești, Tecucelul Sec și Vizurești 

Comuna este situată în partea de  nord a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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la nord: teritoriul administrativ al Județului Vrancea 

la sud: Comuna Nicorești, Județ Galați 

la est: Comunele Brăhășești și Țepu, Județ Galați 

la vest: Comuna Poiana, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Buciumeni este de 2.326 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Buciumeni raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 91,82% 

Etnia romă reprezintă 8,18% 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Buciumeni 

Poliţia Comunei Buciumeni 

Oficiu Poștal, Sat Buciumeni 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Buciumeni 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Buciumeni 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Buciumeni 

Grădiniţa cu program normal, Sat Hănțești 

Grădiniţa cu program normal, Sat Vizureşti 
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Grădiniţa cu program normal, Sat Tecucel 

Şcoala cu Clasele I-VIII "Natalia Negru", Sat Buciumeni 

Şcoala cu Clasele I-VIII "Smaranda Brăiescu", Sat Hănţeşti 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Buciumeni, Sat Buciumeni 

Muzeul Comunal Buciumeni, Sat Buciumeni 

Cultele: 

Biserica Sf. Treime, Sat Buciumeni 

Mânăstirea Sf. Treime, Acopărământul Maicii Domnului, Sat Buciumeni 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Buciumeni 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritatea locală 

Salubrizare - S.C. Cosmesiret S.R.L 

Sport: 

Clubul Sportiv Buciumeni (Handbal feminin), Sat Buciumeni 

Mediu economic din Comuna Buciumeni 

Principalele activități economice: 

Cultivarea cerealelor 

Viticultură 

 Comerț 

Morărit 

Panificație 

Activități agricole 

Activități industriale - extracția petrolului 

 

  

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Comuna Căvădinești 

 

Aşezare 

Comuna Căvădinești se întinde pe o suprafaţă de 11.086 ha şi are în componenţa sa 4 sate: 

Căvădinești, Gănești, Comănești și Vădeni 

Comuna este situată în partea de  nord-vest a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: teritoriul administrativ al Județului Vaslui 

la sud: Comuna Suceveni, Județ Galați 

la est: Râul Prut (Republica Moldova) 

la vest: Comuna Berești Meria 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Căvădinești este de 3.125 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Căvădinești raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,98% (3037 persoane) 

Altă etnie reprezintă 0,03% (1 persoană)  

 

Instituţii şi servicii publice  
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Primăria Comunei Căvădinești 

Poliţia Comunei Căvădinești 

Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Căvădinești 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal Nr. 1, Sat Căvădinești 

Grădiniţa cu program normal Nr. 2, Sat Căvădinești 

Grădiniţa cu program normal Nr. 3, Sat Căvădinești 

Grădiniţa cu program normal , Sat Vădeni 

Grădiniţa cu program normal, Sat Găneşti 

Şcoala Gimnazială Nr. 1, Sat Căvădinești 

Şcoala Primară Nr. 2, Sat Căvădinești 

Şcoala Primară Nr. 3, Sat Căvădinești 

Şcoala Primară, Sat Vădeni 

Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat Găneşti 

Școala de Artă și Meserii Nr.1, Sat Căvădinești 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Căvădinești, Sat Căvădinești 

Casa de Cultură Căvădinești, Sat Căvădinești 

Cultele: 

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Sat Căvădinești 

Biserica Sf. Gheorghe, Sat Gănești 

Biserica Sf. Gheorghe, Sat Vădeni 

Biserica Sf. Nicolae, Sat Comănești 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Comanești 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Căvădinești 

Serviciile de utilitate publică: 

Salubrizare - S.C. Compania de Utilități Publice S.A 

Sport: 

Asociația Județeană a Vânătorilor și a Pescarilor Sportivi, Sat Vădeni 

Mediu economic din Comuna Căvădinești 

Principalele activități economice: 

Morărit 

Comerț 

Prestări servicii (salon de înfrumusețare) 

Industrie (fabricarea vopselelor, lacurilor, cenelii tipografice) 
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Comuna Cerţești 

Aşezare 

Comuna Certești se întinde pe o suprafaţă de 4.556 ha şi are în componenţa sa 3 sate: Certești, 

Cârlomănești și Cotoroaia 

Comuna este situată în partea de  nord a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Bălășești, Județ Galați; limita teritoriului administrativ al Județului Vaslui 

la sud: Comuna Corod, Județ Galați 

la est: Comuna Drăgușeni, Județ Galați 

la vest: Comunele Negrilești și Ghidigeni, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Certești este de 2.209 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Certești raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,97% (2392 persoane) 

Etnia rusă - lipoveni reprezintă 0,03% (1 persoană) 

Instituţii şi servicii publice  

 

Primăria Comunei Cerţești 
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Poliţia Comunei Cerţești 

Oficiu Poștal, Sat Cârlomănești 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Cerţeşti 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Certești 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Cerţeşti  

Grădiniţa cu program normal, Sat Cotoroaia 

Grădiniţa cu program normal, Sat Cârlomăneşti 

Şcoala cu clasele I-IV, Sat Cotoroaia  

Şcoala cu clasele I-VIII, Sat Cârlomăneşti 

Şcoala cu clasele I-VIII "George Ivaşcu", Sat Cerţeşti 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Cerţeşti, Sat Cerţeşti 

Cămin Cultural Cerţeşti, Sat Cerţeşti 

Cultele: 

Biserica Sf. Gheorghe, Sat Cerțești 

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Sat Cerțești 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Cotoroaia 

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Sat Cârlomănești 

Biserica Sf. Nicolae, Sat Cârlomănești 

Mânăstirea Sf. Ierarh Nicolae, Sf. Mucenici Brâncoveni, Sat Cârlomănești 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Cerţeşti 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritatea locală 

Salubrizare - S.C. Leonmar S.R.L 

Mediu economic din Comuna Certești 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Cerţești 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator 

al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată 

Buget proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(lunile/anii) 

Rezultate 

principale 

obținute 

1 Prima înființare rețea de 

apă uzată (canalizare și 

stații de epurare) 

modernizare drumuri 

comunale și 

achiziționarea de costume 

populare 

FEADR 

Măsura 322 

Instrumente 

structurale 

Sistem de canalizare 

și stație de epurare 

Modernizare 

drumuri (asfaltare) 

Cultură 

12.111.998 lei 

2.500.000 € 

 

2009-2012 Implementarea 

proiectului 

conform 

obiectivelor 

 

Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Cerţești 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator 

al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de proiect 

(estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate 

principale 

estimate 

1 Moderniare drumuri 

locale în Comuna Certești 

PNDL 

Fonduri 

Guvern 

Asfaltare drumuri 

locale 

8.577.960 lei 

1.902.619 € 

2015 - 2017 Modernizare 5,5 

Km drum 

comunal 
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Comuna Corni 

 

Aşezare 

Comuna Corni se întinde pe o suprafaţă de 5.408 ha şi are în componenţa sa 3 sate: Corni, 

Macișeni și Urlești 

Comuna este situată în partea centrală de  nord a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Smulți, Județ Galați 

la sud: Comunele Băleni și Cudalbi, Județ Galați 

la est: Comuna Vârlezi, Județ Galați 

la vest: Comuna Valea Mărului, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Corni este de 2.066 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Corni raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezinta 100% (2239 persoane) 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Corni 

Poliţia Comunei Corni 
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Oficii Poștale - Sat Corni, Sat Măcișeni 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Corni 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Corni 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Corni  

Grădiniţa cu program normal, Sat Măcişeni 

Grădiniţa cu program normal, Sat Urleşti 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Măcişeni 

Şcoala cu Clasele I-VIII "Teodor şi Sevastita Patrichi", Sat Corni  

Şcoala Primară Urleşti, Sat Urlești 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Corni, Sat Corni 

Cămine Culturale Sat Corni, Sat Măcişeni, Sat Urlești 

Cultele: 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Corni 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Urlești 

Biserica Sf. Mc. Gheorghe, Sat Măcișeni 

Sănătate: 

Cabinet medical - Sat Corni 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritatea locală 

Salubrizare - S.C Leonmar S.R.L 

Mediu economic din Comuna Corni 

Principalele activități economice: 

Cultivarea cerealelor 

Creșterea animalelor 

Viticultură 

Apicultură 

Morărit 

Comerț 
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 – 2020 în cadrul Comunei Corni 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat al 

proiect (lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate 

principale 

estimate 

1 Reabilitate  și  

modernizare  Camin  

cultural sat Corni  

 Fonduri  proprii   400.000 lei 2015  

2 Construire  Cămin  

cultural  satul 

Măcișeni  

 Fonduri  structurale  

sau   guvernamentale 

 700.000 lei 2015-2018  

3 Construire  Cămin  

cultural satul Urlesti  

 Fonduri  structurale  

sau   guvernamentale 

 600.000 lei 2015-2018  

4 Lucrări de  asfaltare   

drumuri  comunale în 

satele  Corni , 

Macișeni și Urlesti  

 Fonduri  structurale  

sau   guvernamentale 

8 km 3.200.000 lei 2015-2020  

5 Reabilitare  si  

construire  trotuare 

satele Corni, Măcișeni  

și Urlești  

 Fonduri  structurale  

sau   guvernamentale 

8 km 600.000 lei 2015-2017  

6 Construire   sediu  

administrativ  satul 

Corni  

 Fonduri  structurale  

sau   guvernamentale 

 1.100.000 lei 2015-2020  

7 Amenajare  și  dotare  

baze   sportive  satele 

Corni , Măcișeni și 

Urlești  

 Fonduri  structurale  

sau   guvernamentale 

 300.000 lei 2015-2016  
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8 Construire  și  dotare  

parcuri agrement  

satele  Corni , 

Măcișeni și Urlești  

 

 Fonduri  structurale  

sau   guvernamentale 

 150.000 lei 2015-2016  

9 Construirea  unui   

Monument  istoric  în 

satul Corni  

Fonduri  proprii   40.000 lei 2015-2017  
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Comuna Corod 

Aşezare 

Comuna Corod se întinde pe o suprafaţă de 10.559 ha şi are în componenţa sa 4 sate: Corod, 

Blânzi, Brătulești și Cărăpcești 

Comuna este situată în partea de  nord a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Certești, Județ Galați 

la sud: Comunele Valea Mărului și Matca, Județ Galați 

la est: Comunele Drăgușeni, Smulți, Valea Mărului, Județ Galați 

la vest: Comuna Negrilești, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Corod este de 7.334 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Corod raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,98% (7412 persoane) 

Etnia maghiră reprezintă 0,01% (1 persoană) 

Etnie rusă - lipoveni 0,01% (1 persoană) 

Instituţii şi servicii publice  
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Primăria Comunei Corod 

Poliţia Comunei Corod 

Oficii Poștale în Satele Blânzi și Corod 

Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Corod 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Blânzi 

Grădiniţa cu program normal, Sat Brătuleşti 

Grădiniţa cu program normal, Sat Cărăpceşti 

Grădiniţa cu program normal Nr. 1, Sat Corod 

Grădiniţa cu program normal Nr. 2, Sat Corod 

Grădiniţa cu program normal Nr. 3, Sat Corod 

Şcoala cu Clasele I-IV, Sat Cărăpceşti 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Blânzi 

Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2, Sat Corod 

Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 3, Sat Corod 

Școala Primară, Sat Brătulești 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Corod, Sat Corod 

Cămin Cultural Corod, Sat Corod 

Muzeul sătesc Corod, Sat Corod 

Cultele: 

Biserica Adormirea Maicii Domunui, Sat Blânzi 

Biserica Sf. Nicolae, Sat Brătulești 

Biserica Sf. Ecaterina, Sat Cărăpcești 

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Sat Cărăpcești 

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Sat Corod 

Biserica Ortodoxă Nouă, Sat Corod 

Biserica Sf. Nicolae, Sat Corod 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Corod 

Biserica Cuvioasa Paraschiva, Sat Corod 

Sănătate: 

Dispensar medical uman, Sat Corod 

Dispensar medical uman, Sat Blânzi 

Cabinet medical, Sat Corod 

Cabinet Stomatologic, Sat Corod 

Cabinet veterinar, Sat Corod 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritatea locală 

Salubrizare - Autoritatea locală  

Transport public - Autoritatea locală 
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Sport: 

Clubul Sportiv S.A.M. Corod (Handbal feminin) 

Mediu economic din Comuna Corod 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Pe teritoriul administrativ al  Comunei Corod își desfășoară activitatea 89 de firme, majoritatea 

activează în domeniul construcţiilor, şi 30 de asociaţii familiale. Principalele obiective 

economice sunt amplasate în Localitatea Corod: 

trei brutării 

două mori de porumb şi una de grâu 

trei prese de ulei 

societăţi comerciale 
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Comuna Cosmești 

Aşezare 

Comuna Cosmești se întinde pe o suprafaţă de 4.991 ha şi are în componenţa sa 6 sate: Cosmești, 

Cosmești-Vale, Furcenii Vechi, Furcenii Noi, Băltărești și Satu-Nou 

Comuna este situată în partea de  nord-vest a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Nicorești 

la sud: Comuna Movileni 

la est: Municipiu Tecuci 

la vest: teritoriu administrativ al Județului Vrancea 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Cosmești este de 5.196 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Cosmești raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,72% (6678 persoane) 

Etnia maghiară reprezintă 0,03% (2 persoane) 

Etnia romă reprezintă 0,25% (17 persoane) 

Instituţii şi servicii publice  
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Primăria Comunei Cosmești 

Poliţia Comunei Cosmești 

Oficii Poștale - Sat Cosmești, Sat Furcenii Noi, Sat Furcenii Vechi 

Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Cosmești 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Cosmeşti 

Grădiniţa cu program normal, Sat Cosmeştii-Vale 

Grădiniţa cu program normal, Sat Băltăreţi 

Grădiniţa cu program normal, Sat Furcenii Noi 

Grădiniţa cu program normal, Sat Furcenii Vechi 

Şcoala cu Clasele I-IV, Sat Băltăreţi 

Şcoala cu Clasele I-IV, Sat Cosmeştii-Vale 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Cosmeşti  

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Furcenii Noi 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Furcenii Vechi 

Cultură: 

Biblioteca Scolii Cosmeşti 

Biblioteca Scolii Cosmeştii-Vale 

Biblioteca Scolii Băltăreţi 

Biblioteca Scolii Furcenii Vechi 

Biblioteca Scolii Furcenii Noi 

Biblioteca Comunală Cosmeşti 

Cămin Cultural Cosmeşti 

Cămin Cultural Furcenii Vechi 

Cultele: 

Biserica Sf. Împărați, Sat Cosmeşti 

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Sat Cosmeşti-Vale 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Furcenii Noi 

Biserica Sf. Nicolae, Sat Furcenii Vechi 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Cosmeşti 

Dispensar uman, Sat Cosmeşti 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritatea locală 

Salubrizare - Autoritatea locală 

Sport: 

Asociația Sportivă UNIREA Cosmești 

Stadion Comunal Cosmești 

Mediu economic din Comuna Cosmești 

Principalele activități economice: 
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Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Pescuit 

Industria lemnului 

Extragerea agregatelor minerale din albia Siretului 

Servicii 

Comerț 
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Cosmești 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată 

Buget proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

obținute 

1 DC 68, Csmești 

Vale, de la Km 0 

la Km 2 + 340 la 3 

+ 800 macadam 

penetrat cu bitum 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Infrastructură rutieră - 

Drumuri 

407.563 € 2008 - 2009  

2 Închidere și 

ecologizre puncte 

de depozitare și 

gropi de gunoi 

Buget local 

Alte surse de 

finanțare 

Managementul 

deșeurilor 

Neestimat 2009 - 2009  

3 Alimentare cu 

energie electrică 

abonați și iluminat 

public în Satele 

Băltăreți și 

Cosmești Deal 

H.G conform 

Programului de 

Electrificare 

2007 - 2009 

Iluminat public 30.000 € 2007 - 2009  

4 Crearea Centrului 

integrat agro - eco 

Fonduri 

Guvern 

Valorificare potențial 

agricol local 

Neestimat 2011 - 2013 Valorificare 

potențial agricol 
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- industrial de 

depozitare, 

prelucrare și 

comercializare 

legume - fructe “la 

Cincu” 

Fonduri 

Europene 

local 

5 Renovarea 

clădirilor în care 

funcționează 

cabinete medicale 

și crearea de noi 

cabinete medicale 

în cadrul 

dispensarului 

Buget local 

Fonduri 

Europene 

Domeniu sanitar Neestimat 2010 - 2013  

6 Reabilitare și 

modernizare 

Cămin Cultural 

Furcenii Vechi 

Programul de 

Modernizare a 

Așezămintelor 

Culturale 

Ministerul 

Culturii și Cult  

Reabilitare și 

modernizare Cămin 

Cultural 

1.100.000 lei 2009 - 2011  

7 Creare parcuri, 

spații verzi și 

Buget local Urbanism Neestimat 2010 - 2014  
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locuri de joacă în 

Satele Cosmești, 

Furcenii Noi și 

Furcenii Vechi 

 

Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Cosmești 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Modernizare DC 67 

Băltărești - Satu Nou, 

străzile Gării și Nucilor 

(inclusiv trotuare, 

șanțuri și alei) 

Buget de stat Infrastructură 

rutieră - Drumuri 

3.899.114 € În derulare  

2 Amenajare, reamenajare 

și întreținere trotuare și 

alei pietonale 

Buget local Infrastructură 

rutieră - Drumuri 

Neestimat 2015 - 2020  

3 Reabilitare (asfaltare) 

ulițe comunale în 

Buget local 

Fonduri 

Infrastructură 

rutieră - Drumuri 

2.500.000 lei 2015 - 2020  
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Furcenii Noi și Furcenii 

Vechi 

neguvernamentale 

4 Împăduriri versanți 

afectați de ravenare 

Buget local Protecția 

împotriva 

ricurilor naturale 

și inundațiilor 

Neestimat 2015 - 2020  

5 Întreținere diguri de 

apărare în Sat Cosmești 

Vale 

Buget local Protecția 

împotriva 

ricurilor naturale 

și inundațiilor 

Neestimat Anual  

6 Alimentare cu energie 

electrică Sat Cosmești 

Vale 

Buget local Alimentare cu 

energie electrică 

și iluminat public 

605.000 lei 2015 - 2020  

7 Inițiere mini - sisteme de 

energie neconvențională 

Funduri Guvern Alimentare cu 

energie electrică 

și iluminat public 

200.000 € 2015 - 2020  

8 Subvenționarea 

culturilor agricole pentru 

suprafețe mai mari de 1 

ha 

Agenția de Plăți 

și Intervenție în 

Agricultură 

Economie și 

agricultură 

Neestimat 2015 - 2020  

9 Organizarea unor cursuri 

de pregătire pentru 

Fondul European 

Agricol pentru 

Economie și 

agricultură 

Neestimat 2015 - 2020  
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reorientarea fermierilor 

către domenii agricole 

cu cerință pe piață 

Dezvoltare Rurală 

10 Realizarea unor cursuri 

de management de 

proiect 

Parteneriat 

Primărie/ ONG - 

uri 

Finanțări atrase 

de ONG-uri 

Economie și 

agricultură 

Neestimat 2015 - 2020  

11 Cursuri de perfecționare 

a personalului din 

acadrul aparatului 

propriu 

Buget local 

Program 

Operațional 

pentru 

Dezvoltarea 

Resurselor 

Umane - Axa 

prioritară 2 

Modernizarea 

administrației 

publice locale 

Neestimat 2015 - 2020  

12 Îmbunătățirea serviciilor 

oferite de administrația 

publică loacală 

Buget local 

Program 

Operațional 

pentru 

Dezvoltarea 

Capacității 

Modernizarea 

administrației 

publice locale 

Neestimat 2015 - 2020  
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Administrative 

13 Crearea unor noi 

departamente în cadrul 

aparatului propriu și 

angajarea unor 

specialiști 

Buget local 

Alte surse de 

Finanțare 

Modernizarea 

administrației 

publice locale 

Neestimat 2015 - 2020  

14 Crearea unui 

compartiment informatic 

pentru: Extindere 

utilizare NTIC pentru 

acces în timp real la 

informații publice, 

fluidizarea procedurilor, 

creșterea eficienței 

activităților specifice și a 

gradului de participare a 

cetățenilor 

Buget local 

Alte surse de 

finanțare 

Modernizarea 

administrației 

publice locale 

Neestimat 2015 - 2020  

15 Implementarea și 

certificarea ISO 9000 

Buget local 

Alte surse de 

finanțare 

Modernizarea 

administrației 

publice locale 

Neestimat 2015 - 2020  

16 Realizare cabinet 

psihologic în cadrul 

Buget local 

Programe de 

Educație Neestimat 2015 - 2020  
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Școlii Cosmești Deal finanțare 

17 Realizare cabinet 

stomatologic în cadrul 

Școlii Cosmești Deal 

Buget local 

Ministerele de 

resort 

Educație Neestimat 2015 - 2020  

18 Realizare Centru de zi 

pentru persoane 

vârstnice 

FEADR Social 2.421.069 € 2015 - 2020  

19 Realizare Centru de zi 

pentru elevi 

Buget local 

Program 

Operațional 

Dezvoltarea 

Resurselor 

Umane - Axa 6 

Social Neestimat 2015 - 2020  

20 Serviciu de îngrijire a 

bătrânilor la domiciliu 

Buget local 

Program 

Operațional 

Dezvoltarea 

Resurselor 

Umane - Axa 6 

Social Neestimat 2015 - 2020  

21 Realizarea unui cabinet 

stomatologic 

Fonduri private Sănătate Neestimat 2015 - 2020  

22 Realizarea de cursuri de Fonduri Europene Sănătate Neestimat 2015 - 2020  
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educație sanitară pentru 

elevi 

prin implicarea 

ONG - urilor 

23 Construcție și amenajare 

bază sportivă nautică și 

îmbunătățiri teren de 

sport 

Buget local 

Alte surse de 

finanțare 

Sport Neestimat 2015 - 2020  

24 Construire Sală de sport 

în Satul Cosmești 

Buget local 

Alte surse de 

finanțare 

Compania 

Națională de 

Investiții 

Sport Neestimat 2015 - 2020  

25 Reabilitare biserici 

parohiale în Satele 

Cosmești Vale, 

Cosmești, Furcenii Noi 

Buget local 

Programul de 

Modernizare a 

Așezămintelor 

Culturale 

Ministerul 

Culturii și 

Cultelor 

Cultură 150.000 € 2015 - 2020  

26 Extindere sediu primărie Buget local 

Alte surse de 

Urbanism 800.000 lei 2015 - 2020  
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finanțare 

27 Creare parcuri, spații 

verzi și locuri de joacă 

în Satele Cosmești și 

Furcenii Noi 

Buget local Urbanism Neestimat 2015 - 2020  

28 Achiziționare obiecte de 

mobilier urban 

Buget local 

Alte surse de 

finanțare 

Urbanism Neestimat 2015 - 2020  

29 Reabilitare și 

modernizare Cămin 

Cultural Cosmești 

Programul de 

Modernizare a 

Așezămintelor 

Culturale 

Ministerul 

Culturii și Cult 

Cultură  2015 - 2020  
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Comuna Costache Negri 

Aşezare 

Comuna Costache Negri se întinde pe o suprafaţă de 2.764 ha şi are în componenţa sa 1 sat: 

Costache Negri. Comuna este situată în centrul Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Cudalbi, Județ Galați 

la sud: Comuna Pechea, Județ Galați 

la est: Comunele Suhurlui și Rediu, , Județ Galați 

la vest: Comuna Grivița, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Costache Negri este de 2.287 persoane conform Recensemântului 

din anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Costache Negri raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 100% (2674 persoane) 

* La 1 ianuarie 2010, populația Comunei Costache Negri număra 2674 locuitori 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Costache Negri 

Poliţia Comunei Costache Negri 

Oficiu Poștal Costache Negri 
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Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Costache Negri 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal 

Şcoala cu clasele I-VIII 

Cultură: 

Biblioteca Comunală  

Căminul Cultural  

Casa Memorială  

Cultele: 

Biserica Sf. Apostoli 

Sănătate: 

Cabinet medical 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritatea locală 

Salubrizare - S.C. Leonmar S.R.L 

Mediu economic din Comuna Costache Negri 

Principalele activități economice: 

Comerț 

Prestări servicii în agricultură 

Alimentație publică 

Asociații profesionale: 

Casa de Ajutor Reciproc a Salariaţilor Spitalului Tecuci, Sat Costache Negri 

Societatea Agricolă CERES Costache Negri, Sat Costache Negri 
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Costache Negri 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată 

Buget proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(luni/ani) 

Rezultate principale 

obținute 

1 Reabilitare drumuri Buget local  1.584.404 lei   

2 Extindere rețea de 

alimentare cu apă 

PNDL  1.950.075 lei   

 

Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Costache Negri 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate 

principale estimate 

1 Extindere rețea de 

canalizare 

PNDL  4.177.520 lei   

2 Reabilitare, modernizare 

și dotare așezământ 

cultural 

C. NI  981.194 lei   

3 Amenajare centru civic Fonduri  521.800 lei   
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Europene 

4 Sală de sport Fonduri 

Europene 

 1.354.885 lei   

5 Bază de sport de tip II Fonduri 

Europene 

 610.000 lei   

6 Modernizare străzi Fonduri 

Europene 

 2.153.921 lei   

7 Modernizare drumuri 

comunale 

Fonduri 

Europene 

 8.424.484 lei   

8 Extindere rețea distribuție 

energie electrică și rețea 

iluminat public 

     

9 Construcție piață agro - 

alimentară 

     

10 Construcție alei pietonale 

și podețe 

     

11 Construcție două poduri, 

punte pietonală peste 

Pârâul Gologanu 

     

12 Construcție canale de 

colectare ape pluviale 
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Comuna Cuca 

Aşezare 

Comuna Cuca se întinde pe o suprafaţă de 4.475 ha şi are în componenţa sa 1 sat: Cuca  

Comuna este situată în partea central estică a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Băleni, Județ Galați 

la sud: Comuna Smârdan, Județ Galați 

la est: Comunele Fârtănești și Scânteieşti, Județ Galați 

la vest: Comunele Băleni, Suhurlui, Rediu și Pechea, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Cuca este de 2.150 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Cuca raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,97% (2371 persoane) 

Etnia romă reprezintă 0,03% (1 persoană) 

* La 1 ianuarie 2010, populația Comunei Cuca număra 2371 locuitori 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Cuca 

Poliţia Comunei Cuca 
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Oficiu Poștal Cuca 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Cuca 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Cuca  

Şcoala cu clasele I-VIII, Sat Cuca 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Cuca 

Biblioteca Școlară 

Cămin Cultural Cuca 

Cultele: 

Biserica Buna Vestire (Ortodoxă de stil vechi) 

Biserica Sf. Voievozi 

Sănătate: 

Cabinet medical - Dr. Groza Ciprian, Sat Cuca  

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritatea locală 

Salubrizare S.C. France Construction S.R.L 

Mediu economic din Comuna Cuca 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Asociații profesionale: 

Sindicatul Agrisocial 

Societatea Agricolă Petru Rareş 
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Comuna Cudalbi 

 

Aşezare 

Comuna Cudalbi se întinde pe o suprafaţă de 13.819 ha şi are în componenţa sa 1 sat: Cudalbi 

Comuna este situată în partea de  centru a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comunele Valea Mărului și Corni, Județ Galați 

la sud: Comunele Costache Negri, Grivița și Ivești, Județ Galați 

la est: Comunele Băleni și Suhurlui, Județ Galați 

la vest: Comunele Matca, Drăgănești, Barcea și Umbrărești, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Cudalbi este de 6.319 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Cudalbi raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,93% (7732 persoane) 

Etnia romă reprezintă 0,06% (5 persoane) 

Altă etnie reprezintă 0,01% (1 persoană) 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Cudalbi  
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Poliţia Comunei Cudalbi 

Oficiu Poștal Cudalbi 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Cudalbi 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal Nr. 1 Cudalbi 

Grădiniţa cu program normal Nr. 2 Cudalbi  

Grădiniţa Andiana Cudalbi (pentru copii cu disabilități) - Fundația Inimă de copil 

Şcoala cu Clasele I-VIII 

Grupul Şcolar Cudalbi 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Cudalbi 

Casa de cultură Tache Avramescu 

Muzeul local în incinta Casei de Cultură Tache Avramescu 

Muzeul Mănăstirii Gologanu 

Cultele: 

Biserica Adormirii Maicii Domnului 

Biserica Adventistă 

Biserica Cuvioasa Paraschiva 

Buserica Sf. Dumitru 

Biserica Sf. Voievozi 

Mânăstirea Gologanu 

Sănătate: 

Cabinet medical stomatologic - Dr. Grecu Otilia  

Cabinet medical - Dr. Dinu Ioana 

Cabinet medical - Dr. Uta Ana Maria 

Cabinet veterinar Dr. Negrea Aurelia 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apa - Autoritatea locală 

Salubrizare - S.C Compania Romprest S.A 

Sport: 

Club Sportiv Cudalbi (fotbal, handbal feminin) 

Mediu economic din Comuna Cudalbi 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Artizanat 

Prestarii servicii 

Morărit și panificație 

Comerț specializat în magazine 
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Industria laptelui și a produselor din lapte 

Comerț cu produsele agricole și animaliere 

Jurnalism (post local de televiziune) 

Asociațiile profesionale: 

Asociaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Cudalbi 

Societatea Agricolă Nistor Ştefan 

Societatea Agricolă Valea Gerului 

Societatea Agricolă 1 Martie 
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Cudalbi 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată 

Buget proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(luni/ani) 

Rezultate principale 

obținute 

1 Lucrări dezvoltare 

infrastructură 

tehnico - edilitară 

în Comuna 

Cudalbi 

Conducte de 

alimentare cu apă 

Fonduri 

Guvern 

Fonduri 

proprii 

Montarea de conducte 2.258.800 lei 2009 - 2011 Extindere rețea cu 

apă 

2 Lucrări dezvoltare 

infrastructură 

tehnico - edilitară 

în Comuna 

Cudalbi 

Construcții de 

poduri 

Fonduri 

Guvern 

Fonduri 

proprii 

Construirea a două 

poduri și o punte 

pietonală 

1.901.121,83 2009 - 2011 2 poduri 

1 punte 

3 Reparații drumuri  

comunale sector 1 

- 5,6 

Fonduri 

proprii 

Reparații drumuri prin 

acoperire cu lidonit 

1.590.742 2009 - 2010 Drumuri comunale 

reparate și întreținute 
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4 Reparații drumuri 

comunale sector 7 

- 12 

Fonduri 

proprii 

Reparații drumuri 

comunale prin acoperire 

cu lidonit 

1.987.900 lei 2011 - 2012 Drumuri comunale 

reparate și întreținute 

5 Modernizare 

Cămin Cultural 

Îmbunătășiri aduse 

sălii de spectacol 

Fonduri 

Europene 

Modernizare sală de 

spectacol 

3.636.721 lei 2013 - 2014 Sală de spectacol 

modernizată 

Manifestări culturale 

în bune condiții 

 

Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Cudalbi 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Modernizarea 

infrastructurii de 

drumuri comunale 

Fonduri 

Europene 

Buget 

Național 

Buget local 

  2014 - 2020  

2 Extinderea sistemului 

centralizat de canalizare 

Fonduri 

Europene 

  2014 - 2020  
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Buget 

Național 

Buget local 

3 Modernizare și extindere 

sistem de iluminat 

public 

Buget 

Național 

Buget local 

  2014 - 2020  

4 Înființarea sistemului 

centralizat de alimentare 

cu gaze 

Fonduri 

Europene 

Parteneriat 

public privat 

  2014 - 2020  

5 Poduri și podețe pe raza 

comunei 

Fonduri 

Europene 

Buget 

Național 

  2014 - 2020  

6 Salubrizare și colectare 

selectivă a deșeurilor 

Fonduri 

Europene 

Buget 

Național 

Buget local 

  2014 - 2020  
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Comuna Cuza Vodă 

Aşezare 

Comuna Cuza Vodă se întinde pe o suprafaţă de 2.556 ha şi are în componenţa sa 1 sat: Cuza 

Vodă  

Comuna este situată în partea central sudică a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Pechea, Județ Galați 

la sud: Comuna Schela, Județ Galați 

la est: Comunele Smârdan, Schelea, Județ Galați 

la vest: Comuna Slobozia Conachi, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Cuza Vodă este de 2.580 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Cuza Vodă raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 100% (3263 persoane) 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Cuza Vodă 

Poliţia Comunei Cuza Vodă 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Cuza Vodă 
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Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal  

Şcoala Gimnazială Elena Doamna 

  

Cultură: 
Biblioteca Comunală 

Cămin Cultural 

Ansamblu folcloric Cuzanca 

 

Cultele: 

Biserica Adventistă 

Biserica Sf. Dumitru 

 

Sănătate: 

Cabinet medical - Dr. Dinu Liliana  

- Dr. Berceanu Liliana 

- Dr. Bindar Adrian Constantin 

Serviciile de utilitate publică: 

Salubrizare - S.C. Gemina Servexim S.R.L 

 

Mediu economic din Comuna Cuza Vodă 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Comerț 

 

 

Comuna Drăgănești 

 

Aşezare 

Comuna Drăgănești se întinde pe o suprafaţă de 6.200 ha şi are în componenţa sa 2 sate: 

Drăgănești și Malu Alb. 

Comuna este situată în partea de  nord-est a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Municipiul Tecuci și Comuna Matca, Județ Galați 

la sud: Comuna Barcea, Județ Galați 

la est: Comuna Matca, Județ Galați 

la vest: Comuna Movileni, Județ Galați 
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Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Drăgănești este de 4852 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Drăgănești raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 96,11% (5793 persoane) 

Etnia maghiară reprezintă 0,01% (1 persoană) 

Etnia romă reprezintă 3,86% (230 persoane) 

Etnia urcaineană reprezintă 0,01% (1 persoană) 

Etnia germană reprezintă 0,01% (1 persoană) 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Drăgănești 

Poliţia Comunei Drăgănești 

Oficiu Poștal, Sat Drăgănești 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Drăgănești 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Drăgănești 

Grădiniţa cu program normal, Sat Malu Alb 

Şcoala Gimnazială Drăgăneşti 

Şcoala Gimnazială Malu Alb 

Cultură: 
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Biblioteca Comunală Drăgănești 

Cămin Cultural Drăgănești 

Cămin Cultural Malu Alb 

Cultele: 

Biserica Sf. Dumitru, Sat Drăgănești 

Biserica Sf. Arh. Mihail și Gavril, Sat Malu Alb 

Sănătate: 

Cabinet medical - Dr. Blaj Ana, Sat Drăgăneşti 

- Dr. Filita Rodica Narcisa 

- Dr. Tudosă Corina Luciana 

Serviciile de utilitate publică: 

Salubrizare - S.C. Compania Romprest S.A. 

Sport: 

Asociaţia Sportivă AVÂNTUL, Sat Drăgăneşti 

Mediu economic din Comuna Drăgănești 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Morărit 

Comerț alimentar și nealimentar 
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Drăgănești 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată 

Buget proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

obținute 

1 Două poduri din 

beton armat peste 

Râul Bârlad, zona 

Sat Malu Alb, 

zona Sat 

Drăgănești 

Guvern 

Fonduri 

proprii 

 4.700.000 lei 18 luni  

2 Modernizare drum 

comunal DC 62 

0+1 Km Malu Alb 

- Movileni 

H.G 

577/1997 

Ministerul 

Dezvoltarii 

Regionale și 

Locuințe 

 611.887 lei 24 luni  

3 Extindere rețele 

electrice 

Programul 

Electrificare 

2007 – 2009 

H.G 

328/2007 

 320.000 lei 6 luni  
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Guvern 

4 Amenajare parc 

Sat Malu Alb, 

Comuna 

Drăgănești 

Fonduri 

proprii 2009 

 280.000 lei 6 luni  

5 Vestiare și tribune, 

Sat Drăgănești 

Fonduri 

proprii 2010 

 340.000 lei 6 luni  

6 Podeț peste Râul 

Corozel 

Fonduri 

proprii 2012 

 81.000 lei 3 luni  

7 Podeț canal 

desecare DN 25 

cartier ISLA 2 

Fonduri 

proprii 2012 

 83.000 lei 3 luni  

 

Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Drăgănești 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Centrală eoliană Fonduri 

Europene 

 300.000 € 5 ani  
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POSDRU 

2 Extindere rețele electrice Guvern  300.000 lei 1 an  

3 Extindere alimentare cu 

apă și canalizare 

Fonduri 

Europene 

 1.000.000 € 2 ani  

4 Modernizare drumuri 

interioare 

Fonduri 

Europene 

 1.000.000 € 2 ani  

5 Modernizare trotuare Sat 

Malu Alb 

Fonduri 

proprii 

 400.000 lei 1 an  
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Comuna Drăgușeni 

 

Aşezare 

Comuna Drăgușeni se întinde pe o suprafaţă de 9.361 ha şi are în componenţa sa 7 sate: 

Drăgușeni, Fundeanu, Nicopole, Căuiești, Stiețești, Adam și Ghinghești 

Comuna este situată în partea de  nord-est a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comunele Bălăbănești și Bălășești, Județ Galați 

la sud: Comunele Smulți, Județ Galați 

la est: Comunele Vârlezi și Bălăbănești, Județ Galați 

la vest: Comunele Cerțești și Corod, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Drăgușeni este de 4.899 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Drăgușeni raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,74% (5690 persoane) 

Etnia romă reprezintă 0,26% (14 persoane) 

 

Instituţii şi servicii publice  
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Primăria Comunei Drăgușeni 

Poliţia Comunei Drăgușeni 

Oficii Poștale - Satele Căuiești, Fundeanu, Drăgușeni, Adam 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Drăgușeni 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Căuieşti  

Grădiniţa cu program normal, Sat Adam 

Grădiniţa cu program normal, Sat Nicopole 

Grădiniţa cu program normal, Sat Fundeanu 

Grădiniţa cu program normal, Sat Ghinghești 

Grădiniţa cu program normal, Sat Drăgușeni 

Grădiniţa cu program normal, Sat Ştieţeşti 

Şcoala de Arte şi Meserii Drăguşeni, Sat Drăgușeni 

Şcoala Gimnazială Adam, Sat Adam  

Şcoala Gimnazială Fundeanu, Sat Fundeanu  

Şcoala Primara Ghingheşti, Sat Ghinghești 

Şcoala Primară Nicopole, Sat Nicopole 

Şcoala Primară Știeţeşti, Sat Ştieţeşti 

Şcoala Primară Căuieşti, Sat Căuieşti 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Drăgușeni 

Casa de Cultură Drăgușeni 

Cultele: 

Biserica Duminica Tuturor Sfinților, Sat Adam 

Mânăstirea Adam, Sat Adam 

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Sat Căuiești 

Biserica de lemn, Sat Drăgușeni 

Biserica Sf. Gheorghe, Sat Drăgușeni 

Biserica Sf. Nicolae, Sat Fundeanu 

Capela Sf. Ștefan, Sat Fundeanu 

Biserica Vovidenia, Sat Ştieţeşti 

Sănătate: 

Cabinet medical 

Cabinet veterinar 

Serviciile de utilitate publică: 

Salubrizare - S.C Leonmar S.R.L 

Mediu economic din Comuna Drăgușeni  

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Drăgușeni 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de proiect 

Buget proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

obținute 

1 Alimentare cu apă 

Sat Drăgușeni 

Buget stat  19.000.000.000 

lei 

2008 - 2009 Realizat 95% 

 

Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Drăgușeni 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat al 

proiect (lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Extindere alimentare cu 

apă Sat Fundeanu și 

Nicopole 

Buget de stat  14.000.000.000 

lei 

2015 - 2020  

2 Canalizare 

Stație de epurare, Satele 

Dragușeni, Fundeanu și 

Nicopole 

Fonduri 

Europene 

 110.000.000.000 

lei 

2015 - 2020  
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3 Construire Cămin 

Cultural 

Buget de stat  18.000.000.000 

lei 

2015 - 2020  

4 Alimentare cu apă Satele 

Adam, Știețești și 

Căuiești 

Fonduri 

Europene 

 28.000.000.000 

lei 

27.000.000.000 

lei 

2015 - 2020  

5 Modernizare drumuri 

comunale 

Fonduri 

Europene 

Buget local 

 25.000.000.000 

lei 

2015 - 2020  
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Comuna Fârtănești 

 

Aşezare 

Comuna Fârtănești se întinde pe o suprafaţă de 7.981 ha şi are în componenţa sa 2 sate: 

Fârtănești și Viile 

Comuna este situată în partea de est a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Băneasa și Oraș Târgul Bujor, Județ Galați 

la sud: Comuna Scânteieşti, Județ Galați 

la est: Comunele Vlădești și Măstăcani, Județ Galați 

la vest: Comunele Băleni și Cuca, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Fârtănești este de 5.184 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Fârtănești raportată la anul de referință 2010: 

Etnia românească reprezintă 99,68% (5192 persoane) 

Etnia româ reprezintă 0,28% (15 persoane) 

Etnia maghiară reprezintă 0,01% (1 persoană) 

Altă etnie reprezinta 0,03% (2 persoane) 
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Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Fârtănești 

Poliţia Comunei Fârtănești 

Oficiu Poștal, Sat Fârtănești 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Fârtănești 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Viile 

Grădiniţa cu program normal Nr. 1, Sat Fârţăneşti 

Grădiniţa cu program normal Nr. 2, Sat Fârţăneşti 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Viile  

Şcoala cu Clasele I-VIII Nr.1, Sat Fârţăneşti 

Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2, Sat Fârţăneşti 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Fârţăneşti, Sat Fârţăneşti 

Cămin Cultural Fârţăneşti 

Cămin Cultural Viile 

Cultele: 

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Sat Fârţăneşti 

Biserica Sf. Gheorghe, Sat Viile 

Sănătate: 

Cabinet medical 

Cabinet medical 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apa - Autoritatea locală 

Mediu economic din Comuna Fârtănești 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Morărit 

Comerț 

Principalele obiective economice: 

3 Mori de porumb 

1 Moară de grâu 

4 Uleiniţe 

20 Magazine mixte 
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 – 2020 în cadrul Comunei Fârtănești 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de proiect 

(estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate 

principale 

estimate 

1 Colectare si transport 

deseuri in comuna 

Firtanesti, judetul Galati. 

Instrumente 

structurale 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

locale cu impact 

asupra cresterii 

nivelului de trai si 

inbunatatirea 

conditiilor de 

mediu. 

2.182.302,2 lei 9 luni  

2 Extindere sistem de 

canalizare si statie de 

epurare in comuna 

Firtanesti, judetul Galati 

Instrumente 

structurale 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

locale cu impact 

asupra cresterii 

nivelului de trai si 

inbunatatirea 

conditiilor de 

2.976.758 lei 12 luni  
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mediu. 

3 Imbunatatirea retelei de 

drumuri de interes local 

in comuna Firtanesti, 

judetul Galati. 

Fonduri 

Guvernamentale O.G. 

28 / 2014  

Dezvoltarea 

infrastructurii 

locale 

3.118.784 lei 14 luni  

4 Sala de sport in comuna 

Firtanesti, judetul Galati 

Instrumente 

structurale 

Atrgerea populatiei 

tinere catre 

practicarea unui 

sport si reducerea 

delicventei 

juvenile 

6.292.389,3 lei 12 luni  

5 Extinderea spatiilor de 

invatamant la scoala cu 

clasele I-VIII sat Viile, 

comuna Firtanesti, judetul 

Galati. 

Instrumente 

structurale 

Atrgerea populatiei 

tinere catre 

practicarea unui 

sport si reducerea 

delicventei 

juvenile 

1.475.129,7 lei 12 luni  

6 Extindere retea canalizare 

in comuna Firtanesti, 

judetul Galati. 

Fonduri proprii Dezvoltarea 

infrastructurii 

locale cu impact 

asupra cresterii 

nivelului de trai si 

428.817,00 lei 12 luni  



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
580 

 
  

inbunatatirea 

conditiilor de 

mediu. 

7 Aanexa sat Viile, comuna 

Firtanesti, judetul Galati 

Fonduri proprii  603.499, 00 lei 12 luni  
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Comuna Foltești 

Aşezare 

Comuna Foltești se întinde pe o suprafaţă de 6.900 ha şi are în componenţa sa 2 sate: Foltești și 

Stoicani. Comuna este situată în partea de  est a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Măstăcani, Județ Galați 

la sud: Comuna Frumușița, Județ Galați 

la est: Republica Moldova 

la vest: Comuna Scânteiești, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Foltești este de 3.057 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Foltești raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,95% (3384 persoane) 

Etnia romă reprezintă 0,05% (40 persoane) 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Foltești 

Poliţia Comunei Foltești 

Oficii Poștale în Satele Foltești și Stoicani 
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Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Foltești 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Folteşti 

Grădiniţa cu program normal, Sat Stoicani 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Folteşti 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Stoicani 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Foltești, Sat Folteşti 

Cămin Cultural Foltești, Sat Folteşti 

Cămin Cultural Stoicani, Sat Stoicani 

Cultele: 

Biserica Catolică, Sat Folteşti 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Folteşti 

Biserica Cuvioasa Paraschiva, Sat Stoicani 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Folteşti 

Circumscripţia Sanitar Veterinară Folteşti, Sat Folteşti 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritatea locală 

Salubrizare - Autoritatea locală 

Mediu economic din Comuna Folteşti 

Asociații profesionale: 

Asociaţia Salariaţilor Rareş Sa, Sat Folteşti 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Comerț 

Prestări servicii 

Industrie (procesarea produselor lactate) 
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Foltești 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica 

generală 

abordată de 

proiect 

(estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Reabilitare Dispensar Fonduri 

Guvern/ 

Fonduri proprii 

 1.500.000 lei 2018  

2 Reabilitare Cămin 

Cultural 

Fonduri 

Guvern/ 

Fonduri proprii 

    

3 Reabilitare Școală 

Veche Stoicani 

Fonduri 

Guvern/ 

Fonduri proprii 

 1.200.000 lei 2019  

4 Reabilitare Școală 

Foltești 

Fonduri 

Guvern/ 

Fonduri proprii 

 1.500.000 lei 2017  

5 Parc pentru copii din 

Foltești 

Fonduri 

Guvern/ 

Fonduri proprii 

 2.000.000 lei 2016  

6 Parc pentru copii din 

Stoicani 

Fonduri 

Guvern/ 

 1.500.000 lei 2016  
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Fonduri proprii 

7 Amenajare teren de 

sport 

Fonduri 

Guvern/ 

Fonduri proprii 

 1.000.000  2015  

8 Asfaltare drumuri Fonduri 

Guvern/ 

Fonduri proprii 

 16.000.000 lei 2015 - 2020  

 

  



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
585 

 
  

Comuna Frumușița 

Aşezare 

Comuna Frumușița se întinde pe o suprafaţă de 1.010 ha şi are în componenţa sa 3 sate: 

Frumușița, Ijdileni și Tămăoani  

Comuna este situată în partea de  sud-estică  a judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comunele Foltești și Scânteiești, Județ Galați 

la sud: Municipiul Galați și Comuna Tulucești, Județ Galați 

la est: Râul Prut (Republica Moldova) 

la vest: Comuna Smârdan, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Frumușița este de 4.800 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Frumușița raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,20% (4948 persoane) 

Etnia romă reprezintă 7,80% (415 persoane) 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Frumușița 

Poliţia Comunei Frumușița 
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Oficii Poștale Frumușița 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Frumușița 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal Petru Rareș, Sat Frumuşiţa  

Grădiniţa cu program normal, Sat Tămăoani  

Grădiniţa cu program normal "Petru Rareş", Sat Frumuşiţa 

Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 1, Sat Frumuşiţa 

Şcoala cu Clasele I-VIII "Petru Rareş", Sat Frumuşiţa 

Şcoala Primară, Sat Tămăoani 

Şcoala Primară, Sat Ijdileni 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Frumușița 

Casa de Cultură, Sat Frumușița 

Cultele: 

Biserica Sf. Gheorghe, Sat Frumușița 

Biserica Sf. Paraschiva, Sat Ijdileni 

Biserica Sf. Gheorghe, Sat Tămăoani 

Sănătate: 

Cabinet Medical Grupat, Sat Frumuşiţa 

Cabinet medical, Sat Frumuşiţa 

Cabinet medical stomatologic, Sat Frumuşiţa 

Cabinet medical, Sat Tămăoani 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritatea locală 

Salubrizare - S.C Leonmar S.R.L 

Sport: 

Teren de fotbal comunal 

Mediu economic din Comuna Frumușița 

Asociații profesionale: 

Societatea Agricolă Recolta, Sat Frumușița 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Frumușița 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

obținute 

1 Grădinița cu program 

prelungit Petru-Rareș, 

Frumușita, Județ Galați 

Fonduri de la 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale și 

Administrației 

Publice 

Necesitatea 

construirii în 

Comuna 

Frumușița a unei 

grădinițe cu 

program prelungit 

cu 4 săli de grupe, 

care are ca scop 

dezvoltarea unui 

învățământ bine 

pus la punct, 

adaptabil 

preferințelor 

părinților, 

începând de la 

nivelul copiilor 

preșcolari 

2.907.429 lei/ 

659.865 € 

12 luni Grădinița cu program 

prelungit va creea 

condiții adaptate zilelor 

noastre și normelor 

internaționale. 

Realizarea investiției va 

îmbunătății aspectul 

zonei, va genera un 

ambient plăcut pentru 

desfășurarea activităților 

specifice 
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2 Extindere sistem de 

canalizare în Comuna 

Frumușița, Sat Ijdileni și 

Tămăoani, Județ Galați 

Program 

Național de 

Dezvoltare 

Locală 

Satul Tămăoani: 

- conducte 

canalizare ape 

uzate menajere 

- stație de 

pompare ape 

uzate 

intermediare tip 

cheson 

- stașie de epurare 

ape uzate 

- conducte de 

refulare ape 

relativ curate în 

Pârâul Chineja 

Satul Ijdileni: 

- conducte de 

canalizare ape 

uzate menajere 

- stație de 

pompare ape 

uzate intermediar 

6.442.462 lei/ 

1.508.661 € 

12 luni Sat Tămăoani: 

Canalizare L=2,55 Km 

Stație de epurare 

Stație de pompare ape 

uzate 

Sat Ijdileni: 

Canalizare L=4,25 Km 

Stație de epurare 

Stație de pompare ape 

uzate 
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tip cheson 

- stație de epurare 

ape uzate 

- conducte de 

refulare ape 

relativ curate în 

Pârâul Chineja 

3 Modernizare străzi 

Comuna Frumușița, 

Județ Galați 

Program 

Național de 

Dezvoltare 

Locală 

Proiectul tratează 

o lungime de 

4.054 Km străzi 

cu 2 benzi de 

circulație și cu o 

bandă de 

circulație (2,23 

Km cu 2 benzi; 

1,22 Km cu o 

bandă) 

4.225.068 lei/ 

991.195 € 

12 luni Străzile nou proiectate 

vor avea o suprafață de 

4.945 mp în Tămăoani și 

27.167 mp în Ijdileni 

4 Sistem public de 

alimentare cu apă în 

Comuna Frumușița, Sat 

Frumușița, Județ Galați 

(bazin înmagazinare apă 

Bugetul local  350.000 lei/ 

80.358 € 
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potabilă 400 mc) 

5 Sistem public de 

alimentare cu apă în 

Comuna Frumușița, Sat 

Tămăoani, Județ Galați 

(2 puțuri) 

Bugetul local  300.000 lei/ 

68.878 € 

 

  

6 Sistem public de 

alimentare cu apă în 

Comuna Frumușița, Sat 

Frumușița, Județ Galați 

(2 puțuri) 

Bugetul local  120.000 lei/ 

27.154 € 
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Comuna Fundeni 

 

Aşezare 

Comuna Fundeni se întinde pe o suprafaţă de 4.232 ha şi are în componenţa sa 4 sate: Fundeni, 

Fundenii Noi, Hanu Conachi și Lungoci 

Comuna este situată în partea de  sud-vestică a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Liești, Județ Galați 

la sud: Comuna Nămoloasa, Județ Galați 

la vest: limita administrativă a Județului Vrancea 

la est: Comuna Tudor Vladimirescu, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Fundeni este de 3.669 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Fundeni raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,94% (3958 persoane) 

Etnia romă reprezintă 0,02% (1 persoană) 

Etnia germană reprezintă 0,02% (1 persoană) 

Instituţii şi servicii publice  
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Primăria Comunei Fundeni 

Poliţia Comunei Fundeni 

Oficii Poștale în Satele Hanu-Conachi și Fundeni 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Fundeni 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal , Sat Hanu Conachi 

Grădiniţa cu program normal , Sat Fundeni 

Grădiniţa cu program normal , Sat Lungoci 

Şcoala cu Clasele I-IV , Sat Fundeni 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Hanu Conachi 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Fundeni, Sat Fundeni 

Casa de Cultură Fundeni, Sat Fundeni 

Cultele: 

Biserica Înălțarea Sf. Cruci, Sat Lungoci 

Biserica Ortodoxă, Sat Fundenii Noi 

Biserica Ortodoxă, Sat Fundeni 

Biserica Înălțarea Domnului, Sat Hanu Conachi 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Fundeni 

Cabinet medical, Sat Fundeni 

Serviciile de utilitate publică: 

Salubrizare - S.C Germina Servexim S.R.L 

Sport: 

Asociația Sportivă UNIREA Hanu Conachi 

Mediu economic din Comuna Fundeni 

Principalele activități economice: 

Agricultură 

Creșterea animalelor 

Viticultură 

Morărit 

Industrie ( prelucrarea laptelui, materiale de contrucții) 

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Fundeni 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată 

Buget proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

obținute 

1 Trotuare Sat Hanu 

Conachi 

Buget local Îmbrăcâminte asfalt 384.000 lei 2013  

2 Extindere rețea 

electrică Sat Hanu 

Conachi 

Buget local Iluminat casnic și 

public 

223.000 lei 2013  

3 Reabilitare sediu 

administrativ 

Buget local Reabilitare 212.000 lei 2013  

4 Alimentare cu apă 

Sat Hanu Conachi 

Buget local 

H.G 

577/1997 și 

O.G 7/2006 

 1.141.000 lei 2007 - 2012  

5 Casa verde AFM 

Buget local 

Sisteme de înlocuire a 

energiei 

1.118.000 lei 2012  

6 Trotuare Sat 

Fundeni 

Buget local Reabilitate 78.000 lei 2012  

7 Alimentare cu apă 

Satele Fundeni și 

Lungoci 

Buget local 

O.G 7/2005 

 2.700.000 lei 2012  
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Fundeni 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Renovare sediu 

administrativ Comuna 

Fundeni  

FEADR 

Cofinanțare 

buget local 

Renovare 300.000 lei/ 

67.000 € 

12 luni În derulare 

2 Reabilitare Cămin 

Cultural 

FEADR 

Cofinanțare 

buget local 

Lucrări de 

reabilitare 

809.000 lei/ 

183.000 € 

12 luni  

3 Modernizare drumuri 

locale Comuna Fundeni 

O.G 28/2013 

Buget local 

Asfalt 65.000 lei/ 

14.800 € 

12 luni  
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Comuna Ghidigeni 

Aşezare 

Comuna Ghidigeni se întinde pe o suprafaţă de 7.151 ha şi are în componenţa sa 8 sate: 

Ghidigeni, Gefu, Gârbovăţ, Tăplău, Tălpigi, Slobozia Corni, Gefu Vechi și Gara Ghidigeni 

Comuna este situată în partea de  nord a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Priponeşti, Județ Galați 

la sud: Comuna Negrilești, Județ Galați 

la est: Comuna Cerțești, Județ Galați; limita administrativă a Județului Vaslui 

la vest: Comuna Gohor, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Ghidigeni este de 5.821 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Ghidigeni raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 93,21% (6218 persoane) 

Etnia romă reprezintă 6,78% (442 persoane) 

Etnia germană reprezintă 0,01% (1 persoană) 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Ghidigeni 
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Poliţia Comunei Ghidigeni 

Oficiu Poștal, Sat Ghidigeni 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Ghidigeni 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal Ghidigeni, Sat Ghidigeni 

Grădiniţa cu program normal Gefu Nou, Sat Gefu Nou 

Grădiniţa cu program normal Gârbovăţ, Sat Gârbovăţ 

Grădiniţa cu program normal Tăplău, Sat Tăplău 

Grădiniţa cu program normal Tălpigi, Sat Tălpigi 

Grădiniţa cu program normal Slobozia Corni, Sat Slobozia Corni 

Școala Gimnazială Ghidigeni, Sat Ghidigeni 

Școala Gimnazială "Ion Creangă" Tălpigi, Sat Tălpigi 

Școala Primară Slobozia Corni, Sat Slobozia Corni 

Școala Primară Gefu nou, Sat Gefu Nou 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Ghidigeni, Sat Ghidigeni 

Cămin Cultural Ghidigeni, Sat Ghidigeni 

Cultele: 

Biserica Adventistă, Sat Ghidigeni 

Biserica Sf. Împărați, Sat Ghidigeni 

Biserica Adventistă, Sat Slobozia Corni 

Biserica Ortodoxă, Sat Slobozia Corni 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Tălpigi 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Ghidigeni  

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritatea locală 

Salubrizare - S.C Compania Romprest S.A 

Sport: 

Asociaţia Sportivă Muncitorul Ghidigeni (fotbal), Sat Ghidigeni 

Mediu economic din Comuna Ghidigeni 

Asociații profesionale: 

Asociaţia Spirt Ghidigeni, Sat Ghidigeni 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

 

  

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Ghidigeni 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator 

al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată 

Buget proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

obținute 

1 Extindere rețea 

alimentare cu apă, 

Comuna 

Ghidigeni, satele: 

Gefu, Gefu Vechi, 

Ghidigeni, Tăplău, 

Tălpigi, Slobozia 

Corni – Județ 

Galați 

Guvernul 

României 

prin O.G 

7/2006 și 

buget local  

Extindere sistemului 

de alimentare cu apă 

și pe străduțele 

secundare 

697.022,76 lei Oct. 2007 - 

Feb. 2009 

Rețea de distribuție 

totală în lungime de 

16.460 Km realizată cu 

conducte de polietilenă 

Dn= 50 – 100 mm, cu 

branșare în conducte 

existente 

2 O șansă tuturor - 

comunitatea romă 

Tălpigi 

Componenta 1 - 

Crearea unui 

centru 

multifuncțional 

socio-educativ 

Finanțarea 

PIP este 

asigurată de 

Banca 

Mondială 

prin Fondul 

Român de 

Dezvoltare 

Creare centru 

multifuncțional 

Tălpigi 

Reabilitarea drumului 

sătesc DS 65 pe o 

lungime de 936 metrii 

liniari 

410.820,05 lei Oct. 2008 - 

Sept. 2010 

Creare centru 

multifuncțional Tălpigi 

Reabilitare drum sătesc 

DS 65 pe o lungime de 

936 metrii liniari 
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Componenta 2 - 

Reabilitarea 

drumului sătesc 

DS 65, Sat Tălpigi 

din Comuna 

Ghidigeni, Județ 

Galați 

Socială și 

buget local 

3 Forare puț și 

construirea unui 

rezervor de 500 

mc la gospodăria 

existentă 

Gârbovăț, Comuna 

Ghidigeni, Județ 

Galați 

Buget de 

stat prin 

H.G 

577/1997 

Construire rezervor cu 

capacitatea de 500 mc 

702.868,21 lei Oct. 2008 - 

Apr. 2009 

Realizarea unui puț 

forat la adâncimea de 

150 m de la cota 

terenului și a unui 

rezervor de 

înmagazinare de 500 

mc 

4 Reabilitare rețea 

stradală Sat 

Tălpigi, Comuna 

Ghidigeni, Județ 

Galați 

Buget de 

stat prin 

sume 

defalcate 

din TVA 

Sistemul rutier s-a 

realizat din macadam 

penetrat cu 

următoarea alcătuire: 

10 cm strat de 

macadam penetrat și 

30 cm fundație din 

1.409.110,61 

lei 

Sept. 2007 -

Feb. 2008 

S-au reabilitat 2 străzi 

de importanță mare și 

anume Strada 1 cu o 

lungime de 1565 m și 

Strada 2 cu o lungime 

de 328 m 
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balast 

5 Reabilitare stradă 

principală din Sat 

Tălpigi, Comuna 

Ghidigeni, Județ 

Galați 

Buget de 

stat prin 

H.G 

577/1997 

Sistemul rutier s-a 

realizat din macadam 

penetrat cu 

următoarea alcătuire: 

10 cm strat de 

macadam penetrat și 

30 cm fundație din 

balast 

912.824,01 lei Oct. 2007 - 

Oct. 2008 

Strada propusă spre 

reabilitare a fost 

selectată astfel încât să 

atingă obiectivele de 

interes social local 

(Școala Generală și 

magazin mixt), 

asigurând legătura cu 

DJ 240. 

Lungimea străzii 

reabilitate este de 1.185 

Km 

6 Reabilitare Școală 

Generală Nr. 1 - 

clasele I-VIII 

Ghidigeni, Județ 

Galați 

Ministerul 

Educației, 

Cercetării și 

Tineretului, 

conform 

H.G 

919/2007 

Reabilitarea 

construcției Școlii 

Ghidigeni 

289.410,63 lei Noiem. 2007 

- Dec. 2007 

Prin acest proiect s-au 

realizat următoarele: 

Înlocuire învelitoare 

tablă zincată cu 

învelitoare Lindab, 

reparații la elementele 

de șarpantă, astereală și 

ignifugare, înlocuire 

jgheaburi și burlane, 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
600 

 
  

lambriuri din PVC, 

refacere trotuare, 

amenajare teren sport, 

etc. 

7 Unități Școală cu 

clasele I-VIII, Sat 

Ghidigeni, 

Comuna 

Ghidigeni, Județ 

Galați 

Ministerul 

Educației 

Cercetării și 

Tineretului, 

conform 

H.G 

454/2007 ȘI 

H.G 

1285/2007 

Crearea de condiții cât 

mai bune de 

desfășurarea orelor de 

curs pentru elevii 

școlii și a cadrelor 

didactice 

593.341,62 lei Aug. 2007 - 

Noiem. 2007 

Prin acest proiect s-au 

realizat următoarele: 

înlocuire tâmplăriei 

interioare cu tâmplărie 

PVC, înlocuire 

tâmplăriei exterioare cu 

tâmplărie PVC cu geam 

termopan, înlocuirea 

pardoselii din mozaic 

cu pardoseli gresie, 

reparații tencuieli, 

zugrăveli lavabile la 

interior, refacerea 

fațadelor cu praf de 

piatră 

8 Reabilitarea 

soluției de 

încălzire Școala cu 

Fonduri 

Consiliu 

Local 

Școala cu clasele I-

VIII Tălpigi avea 

prevăzut în fiecare 

101.121,44 lei Noiem. 2007 

- Decem. 

2007 

S-a montat într-un 

spațiu destinat o 

centrală termică. Are 
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clasele I-VIII 

Tălpigi, Județ 

Galați 

clasă câte o sobă de 

teracotă pentru 

încălzire 

prevăzut un cazan 

pentru preparare apă 

caldă din oțel, 

combustibil lemne, 

gazeificare și panou de 

comandă electronic. 

9 Pod din tuburi de 

beton diametru 

1500 peste albia 

părăsită a Râului 

Bârlad, zona 

Tudor, Sat Tălpigi, 

Comuna 

Ghidigeni, Județ 

Galați 

Fonduri 

proprii 

Construire pod 77.553,18 lei Noiem. 2009 

- Decem. 

2009 

Construirea unui pod de 

gabioane peste albia 

părăsită a Râului Bârlad 

10 Îmbrăcăminte 

bituminoasă pe 

DC 95, Sat Tălpigi 

Comuna Gidigeni, 

Județ Galați 

Buget de 

stat prin 

sume 

defalcate 

din TVA 

Modernizare a 0,570 

Km drum prin 

îmbrăcăminte 

bituminoasă 

485.141,99 lei Mar. 2008 - 

Aug. 2008 

Modernizare a 0,570 

Km drum, se vor realiza 

acostamente, rigole, 

pereate, podețe 

11 Modernizare bază 

sportivă în 

Guvernul 

României 

Modernizarea bazei 

sportive existente în 

1.015.887,78 

lei 

Sept. 2010 - 

Dec. 2012 

Teren de fotbal 105 m x 

68 m, pistă de atletism 
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Comuna 

Ghidigeni, Județ 

Galați 

prin O.G 

7/2006 și 

bugetul 

local 

Comuna Ghidigeni 100 m x 2,44 m, pistă 

pentru săritură în 

lungime 35 m x 1,22 m 

Împrejmuirea terenului  

de competiție și a căilor 

de acces cu gard, se va 

construi tribună, 

vestiare și grupuri 

sanitare 

12 Modernizare prin 

asfaltare drumuri 

comunale în Satele 

Tălpigi și Gefu, 

Comuna 

Ghidigeni, Județ 

Galați 

Fonduri 

proprii 

Modernizarea unor 

străzi din localitățile 

Tălpigi și Gefu care 

sunt reabilitate cu 

macadam penetrate în 

anii anteriori 

   

13 Utilaj pentru 

lucrări de 

întreținere, 

îmbunătățire și 

exploatarea 

pășunilor 

Sume 

primite de la 

APIA 

Achiziția unui tractor 

și a unei mașini de 

împrăștiat 

îngrășăminte chimice 

pe pășunea din 

administrarea 

138.880,00 lei Aug. 2011 Achiziționarea unui 

tractor și a unei mașini 

de împrăștiat 

îngrășăminte chimice 

pe pășunea din 

administrarea 
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Consiliului Local 

Ghidigeni 

Consiliului Local 

Ghidigeni 

14 Executare trotuare 

Sat Slobozia 

Corni, Județ Galați 

Fonduri 

proprii 

Realizarea/ executare 

trotuare în Comuna 

Slobozia Corni 

65.000,00 lei Noiem. 2011 Execuția trotuare pe o 

lungime de 500 m 

liniari în localitatea 

Slobozia Corni 

15 Amenajare 

trotuare în 

Comuna 

Ghidigeni 

Fonduri 

proprii 

Realizarea/ executare 

trotuare în Comuna 

Slobozia Corni 

74.962,92 lei Mai 2012 Execuție trotuare pe o 

lungime de 650 m 

liniari în localitatea 

Slobozia Corni 

16 Reabilitare drum 

cimitir în Satul 

Ghidigeni, 

Comuna 

Ghidigeni, Județ 

Galați 

Fonduri 

proprii 

Reabilitarea străzii 

care duce la cimitirul 

din Localitatea 

Ghidigeni pe o 

lungime de 565 m și 

executarea de șanțuri 

permeate din beton, 

executarea a 4 podețe 

tubular cu diametrul 

de 1200 m 

518.129,22 Iunie 2012 - 

Iunie 2013 

Reabilitarea străzii care 

duce la cimitirul din 

Localitatea Ghidigeni 

pe o lungime de 565 m 

și executarea de șanțuri 

permeate din beton, 

executarea a 4 podețe 

tubular cu diametrul de 

1200 m 

17 Extindere și 

refuncționalizare 

Ministerul 

Educației, 

Construirea unei noi 

construcții în vederea 

1.427.913,03 

lei 

2011-2014 Construire clădire 

Școală cu săli de clasa, 
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Școala cu Clasele 

I-VIII Nr. 1, Sat 

Tălpigi, Comuna 

Ghidigeni, Județ 

Galați 

Cecetării și 

Inovării - 

1.309.183,0

9 lei 

Consiliul 

Local 

Ghidigeni - 

118.729,94 

îmbunătățirii 

condițiilor de învățare 

cancelarie, magazine 

lapte și corn, grupuri 

sanitare în interior, 

construire teren de 

fotbal, alei pietonale, 

etc. 

18 Rețele de 

canalizare și stație 

de epurare U.A.T 

Comuna 

Ghidigeni, Județ 

Galați 

Buget de 

stat prin 

Administrați

a Fondului 

pentru 

Mediu și 

bugetul 

local 

Înființarea a două 

sisteme de canalizare 

cu stații proprii de 

epurare, un sistem de 

canalizare cu stație de 

epurare amplasată în 

Satul Tălpigi 

Fiecare sistem de 

canalizare va 

cuprinde: colectare de 

canalizare, cămine de 

vizită, stație pompare, 

stație de omogenizare 

și pompare nămol, 

În derulare Martie 2013 - 

Noiembrie 

2015 

Înființarea a două 

sisteme de canalizare cu 

stații proprii de epurare, 

un sistem de canalizare 

cu stație de epurare 

amplasată în Satul 

Tălpigi 

Fiecare sistem de 

canalizare va cuprinde: 

colectare de canalizare, 

cămine de vizită, stație 

pompare, stație de 

omogenizare și 

pompare nămol, stație 
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stație de epurare 

pentru 1.500 locuitori 

dimensionată pentru a 

permite extinderea în 

viitor pentru celelalte 

sate 

de epurare pentru 1.500 

locuitori dimensionată 

pentru a permite 

extinderea în viitor 

pentru celelalte sate 

19 Reabilitare drum 

sătesc în Satul 

Slobozia Corni, 

Comuna 

Ghidigeni, Județ 

Galați 

Fonduri 

proprii 

Asfaltarea unui sector 

de drum ce duce la 

cimitirul localității 

Slobozia Corni, 

șanțuri cu secțiune 

trapezoidală pereate 

pe ambele părți ale 

drumului, executarea a 

două podețe tubular cu 

diametru de 1000 mm 

În derulare Iunie 2014 - 

Decembrie 

2014 

Asfaltarea unui sector 

de drum ce duce la 

cimitirul localității 

Slobozia Corni, șanțuri 

cu secțiune trapezoidală 

pereate pe ambele părți 

ale drumului, 

executarea a două 

podețe tubular cu 

diametru de 1000 mm 
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Ghidigeni 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect 

(estimat) 

Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Cămin Cultural, 

Comuna Ghidigeni, 

Județ Galați 

Ministerul 

Dezvoltării 

Lucrărilor 

Publiece și 

Locuințelor prin 

Programul 

prioritar național 

pentru construirea 

de sedii de 

așezământe 

culturale de drept 

public, în 

localitățile unde 

nu există 

asemenea 

instituții, din 

Construire Cămin 

Cultural 

1.795.187,9 lei 2016 - 2018 Construire Cămin 

Cultural 
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mediu rural și mic 

urban 

2 Sală de Sport 

școlară cu nivel de 

practică sportivă 

competițională 

locală, teren de 

handbal și 150 de 

locuri pentru 

spectatori în 

Localitatea 

Ghidigeni 

Compania 

Națională de 

Investiții 

Construire Sală 

de Sport 

3.726.821 lei 2016 - 2017 Construire Sală de 

Sport 

3 Centru social de zi 

în Comuna 

Ghidigeni 

Programul 

Național de 

Dezvoltare 

Rurală, masură 

322 - FEADR 

Construire Centru 

de zi 

1.273.584 lei 2015 - 2017  

4 Înființare parc in 

Comuna Ghidigeni, 

Județ Galați 

Administrația 

Fondului de 

Mediu prin 

Programul 

Național de 

Amenajarea 

locurilor de joacă 

cu echipament 

specific, plantare 

cu vegetație cu 

1.249.546 lei 2017 - 2018 Amenajarea locurilor 

de joacă cu 

echipament specific, 

plantare cu vegetație 

cu talie înaltă, medie 
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îmbunătățire a 

calității mediului 

prin realizarea de 

spații verzi în 

localități 

talie înaltă, medie 

și joasă 

Realizarea de 

amenajări florale 

Realizare de 

împrejmuiri cu 

gard viu 

și joasă 

Realizarea de 

amenajări florale 

Realizare de 

împrejmuiri cu gard 

viu 

5 Modernizare 

drumuri de 

exploatare agricolă, 

Comuna Ghidigeni, 

Județ Galați 

Programul 

Național de 

Dezvoltare 

Rurală, măsura 

125 FEADR 

Modernizarea a 

3.965 m liniari de 

drumuri din 

pământ (în zona 

Slobozia Corni, 

Tălpigi, Gefu) 

pentru ușurarea 

deplasării către 

câmp 

4.873.474,0 lei 2016 - 2018 Modernizarea a 

3.965 m liniari de 

drumuri din pământ 

(în zona Slobozia 

Corni, Tălpigi, Gefu) 

pentru ușurarea 

deplasării către câmp 

6 Extinderea și 

amenajarea incintei 

Pieței 

Agroalimentare prin 

împrejmuire, 

asfaltare, executare 

Fonduri proprii Realizarea gard, 

acoperiș și 

asfaltare în 

interiorul pieței 

agro-alimentare, 

acolo unde se 

800.000 2016 - 2017 Realizarea gard, 

acoperiș și asfaltare 

în interiorul pieței 

agro-alimentare, 

acolo unde se 

comercializează 
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acoperiș comercializează 

fructe și legume 

dar și la oborul 

pentru animale 

fructe și legume dar 

și la oborul pentru 

animale 

7 Extindere rețele de 

canalizare în 

Comuna Ghidigeni, 

Județ Galați 

Administrația 

Fondului pentru 

Mediu 

Programul vizând 

protecția 

resurselor de apă, 

sisteme integrate 

de alimentare cu 

apă, stații de 

tratare, canalizare 

și stații de epurare 

Extinderea rețelei 

de canalizare și în 

celelalte sate ce 

nu au fost prinse 

în proiectul inițial 

11.000.000 lei 2016 - 2018 Extinderea rețelei de 

canalizare și în 

celelalte sate ce nu 

au fost prinse în 

proiectul inițial 

8 Construire alei 

pietonale, Comuna 

Ghidigeni, Județ 

Galați 

O.U.G 28/2013 

Programul 

Național de 

Dezvoltare 

Locală, 

Subprogramul 

Modernizarea 

Realizarea de 

trotuare în 

localitățile 

Comunei 

Ghidigeni 

5.000.000 lei 2016 - 2018 Realizarea de 

trotuare în 

localitățile Comunei 

Ghidigeni 
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satului Românesc 

9 Amenajare șanțuri 

betonate pentru 

scurgerea apelor 

pluviale în Comuna 

Ghidigeni, Județ 

Galați 

O.U.G 28/2013 

Programul 

Național de 

Dezvoltare 

Locală, 

Subprogramul 

Modernizarea 

satului Românesc 

Realizarea de 

șanțuri betonate 

pentru scurgerea 

apelor rezultate 

din precipitații 

3.500.000 lei 2016 - 2019 Realizarea de șanțuri 

betonate pentru 

scurgerea apelor 

rezultate din 

precipitații 

10 Reabilitare poduri, 

Comuna Ghidigeni, 

Județ Galați 

O.U.G 28/2013 

Programul 

Național de 

Dezvoltare 

Locală, 

Subprogramul 

Modernizarea 

satului Românesc 

Construirea și 

repararea 

podurilor din 

comună 

2.000.000 lei 2016 - 2019 Construirea și 

repararea podurilor 

din comună 

11 Alimentarea cu gaze 

naturale a Comunei 

Ghidigeni, Județ 

Galați 

 Realizarea unui 

sistem de 

încălzire în 

comună 

21.000.000 2018 - 2020 Racordarea tuturor 

cetățenilor comunei 

la conducta de gaze 

naturale 

12 Lucrările de  Repararea și 1.000.000 2016 - 2018 Repararea și 
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reabilitare a rețelei 

de iluminat public 

în Comuna 

Ghidigeni, Județ 

Galați 

modernizarea 

rețelei de iluminat 

a comunei 

modernizarea rețelei 

de iluminat a 

comunei 

13 Reabilitarea prin 

asfaltare a rețelei de 

drumuri de interes 

local, în Comuna 

Ghidigeni, Județ 

Galați 

Programul 

Național de 

Dezvoltare 

Rurală, măsura 

322 FEADR 

Asfaltarea tuturor 

drumurilor 

comunale ale 

Comunei 

Ghidigeni 

16.000.000 2016 - 2019 Asfaltarea tuturor 

drumurilor comunale 

ale Comunei 

Ghidigeni 

14 Amenajare spații de 

joacă pentru copii, 

Comuna Ghidigeni, 

Județ Galați 

Fonduri proprii Realizarea de 

spații de joacă 

înierbate, cu 

topogane, 

leagăne, 

scranciobe, etc 

800.000 lei 2017 - 2018 Realizarea de spații 

de joacă înierbate, cu 

topogane, leagăne, 

scranciobe, etc 

15 Grădinița cu 3 grupe 

Sat Tălpigi, 

Comuna Ghidigeni, 

Județ Galați 

Ministerul 

Educației, 

Cercetării și 

Inovării 

Construire clădire 

grădiniță pentru 3 

grupe de copii și 

dotarea cu utilități 

1.300.000 lei 2017 - 2019 Construire clădire 

grădiniță pentru 3 

grupe de copii și 

dotarea cu utilități 

16 Construirea unei Ministerul Construire clădire  1.500.000 lei 2017 - 2020 Construire clădire  
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grădinițe cu 3 grupe 

în Sat Ghidigeni, 

Comuna Ghidigeni, 

Județ Galați 

Educației, 

Cercetării și 

Inovării 

grădiniță pentru 3 

grupe de copii și 

dotarea cu utilități 

grădiniță pentru 3 

grupe de copii și 

dotarea cu utilități 

17 Amenajarea a 2 

mini terenuri de 

sport în localitățile 

Tălpigi și 

Ghidigeni, Județ 

Galați 

Fonduri proprii Amenajarea a 2 

terenuri sport de 

dimensiuni mici 

pentru 

desfășurarea 

activităților 

sportive 

1.000.000 2019 - 2020 Amenajarea a 2 

terenuri sport de 

dimensiuni mici 

pentru desfășurarea 

activităților sportive 

18 Reabilitare 

grădiniță, Sat 

Tăplău, Comuna 

Ghidigeni, Județ 

Galați 

Ministerul 

Educației, 

Cercetării și 

Inovării 

Refacere trotuare 

și trepte de la 

intrare, înlocuirea 

instalației 

electrice, 

înlocuirea 

tâmplărie 

interioară, 

înlocuire acoperiș 

și înlocuire 

pardoseli, etc. 

210.000 lei 2019 - 2020 Refacere trotuare și 

trepte de la intrare, 

înlocuirea instalației 

electrice, înlocuirea 

tâmplărie interioară, 

înlocuire acoperiș și 

înlocuire pardoseli, 

etc. 
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19 Reabilitare, 

asigurare și dotare 

cu echipamente 

didactice, Școala 

Primară, Sat Gefu 

Nou, Comuna 

Ghidigeni, Județ 

Galați 

Program 

Operațional 

Regional 2007 – 

2013 

Axa prioritară 3: 

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

sociale 

Reparații ale 

acoperișului, a 

ferestrelor, a 

tavanelor, 

refacerea 

tencuielii, 

înlocuire 

pardoseli, sistem 

de încălzire cu 

centrală termică, 

realizarea de 

trotuare, 

realizarea unui 

teren de sport 

dotarea cu 

calculatoare, 

echipament solar, 

etc. 

1.452.725,0 lei 2015 - 2017 Reparații ale 

acoperișului, a 

ferestrelor, a 

tavanelor, refacerea 

tencuielii, înlocuire 

pardoseli, sistem de 

încălzire cu centrală 

termică, realizarea 

de trotuare, 

realizarea unui teren 

de sport dotarea cu 

calculatoare, 

echipament solar, 

etc. 

20 Amenajare 

mansardă Primărie, 

Comuna Ghidigeni 

Fonduri proprii Realizarea la 

etajul Primăriei 

Ghidigeni a unei 

mansarde ce va 

114.508,94 lei 2015 - 2016 Realizarea la etajul 

Primăriei Ghidigeni 

a unei mansarde ce 

va avea destinația de 
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avea destinația de 

arhivă 

arhivă 

21 Buldoexcavator Program Național 

de Dezvoltare 

Rurală 

Achiziție 

buldoexcavator 

360.000 lei 2015 - 2016 Achiziție 

buldoexcavator 
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Comuna Gohor 

Aşezare 

Comuna Gohor se întinde pe o suprafaţă de 5.197 ha şi are în componenţa sa 6 sate: Gohor, 

Berheci, Gara Berheci, Poșta, Nărtești și Ireașca 

Comuna este situată în partea de  nord-vestică a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: teritoriu administrativ al Județului Vrancea 

la sud: Comuna Munteni, Județ Galați 

la est: Comunele Priponești, Ghidigeni și Negrilești,  Județ Galați 

la vest: Comunele Brăhăsești și Țepu, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Gohor este de 3.193 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Gohor raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,68% (3583 persoane) 

Etnia romă represzintă 0,28% (15 persoane) 

Etnia germană reprezintă 0,02% (1 persoană) 

Etnia turcă reprezintă 0,02% (1 persoană) 

Instituţii şi servicii publice  
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Primăria Comunei Gohor 

Poliţia Comunei Gohor 

Oficii Poștale în Satele Gara Berheci, Nărtești, Ireașca 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Gohor 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Gohor 

Grădiniţa cu program normal , Sat Ireașca 

Grădiniţa cu program normal, Sat Gara Berheci 

Grădiniţa cu program normal, Sat Nărteşti 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gohor, Sat Gohor 

Şcoala Gimnazială Berheci, Sat Berheci 

Şcoala Primară Ireaşca, Sat Ireașca 

Şcoala Primară Nărteşti, Sat Nărteşti 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Gohor, Sat Gohor 

Cămin Cultural Gohor, Sat Gohor 

Cultele: 

Biserica Adventistă, Sat Gohor 

Biserica Sf. Trei Ierarhi, Sat Gohor 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Gohor 

Biserica Adormirii Maicii Domunlui, Sat Nărteşti 

Biserica Intrarea Maicii Domunlui, Sat Nărteşti 

Biserica Sf. Dumitru, Sat Poșta 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Gohor 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apa - Autoritatea locală 

Salubrizare - S.C Romprest S.A 

Mediu economic din Comuna Gohor 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Comerț 

Principalele obiective economice: 

două mori 

două fabrici de ulei 

un gater 

o brutărie 

o fermă avicolă 

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Gohor 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată 

Buget proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

obținute 

1 Achiziție 

încărcător frontal 

pentru Serviciul 

Public de 

Gospodărire 

Comunală, 

Comuna Gohor 

Județ Galați 

PNDR  314.128 lei 2014  

2 Modernizare drum 

principal Comuna 

Gohor Județ Galați 

Fonduri 

Guvern 

Consolidare drumuri 2.235.877 lei 2014 - 2015  

3 Consolidare 

ravenă în punctul 

Dodan, Sat Gohor 

Județ Galați 

Fonduri 

proprii 

Consolidare 420.000 lei 2008  

4 Îmbrăcăminte 

bituminoasă pe 

Fonduri 

proprii 

Reparații drumuri 1.054.000 lei 2009  
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DC 88 Gohor - 

Ireasca, L = 1,5 

Km 

5 Conolidare clădire 

Școală Clasele I-

VIII, Comuna 

Gohor Județ Galați 

Fonduri 

proprii 

Reparații clădiri 220.000 lei 2008  
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Comuna Grivița 

Aşezare 

Comuna Grivița se întinde pe o suprafaţă de 3.945 ha şi are în componenţa sa 2 sate: Grivița și 

Călmățui 

Comuna este situată în partea de  centru a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Cudalbi, Județ Galați 

la sud: Comuna Liești, Județ Galați 

la est: Comunele Costache Negri și Pechea, Județ Galați 

la vest: Comuna Ivești, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Grivița este de 2.977 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Grivița raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,44% (3524 persoane) 

Etnia romă reprezintă 7,56% (283 persoane) 

 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Grivița 
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Poliţia Comunei Grivița 

Oficiu Poștal, Sat Grivița 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Grivița 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal Griviţa, Sat Grivița 

Grădiniţa cu program normal Călmăţui, Sat Călmăţui 

Şcoala de Arte şi Meserii Griviţa - Şcoala coordonatoare, Sat Grivița 

Şcoala cu Clasele I-IV Călmăţui - Şcoală Primară, Sat Călmăţui 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Grivița, Sat Grivița 

Muzeu - Conacul Tache Anastasiu, Sat Călmățiu 

Cultele: 

Biserica Sf. Gheorghe, Sat Călmăţui 

Biserica Adventistă, Sat Grivița 

Biserica Sf. Dumitru, Sat Grivița 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Grivița 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Griviţa 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apa - Autoritatea locală 

Salubrizare S.C France Construction S.R.L 

Sport: 

Asociaţia Sportivă ZORILE Griviţa (fotbal), Sat Griviţa 

Mediu economic din Comuna Grivița 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

 

Comuna Independența 

Aşezare 

Comuna Independența se întinde pe o suprafaţă de 6.745 ha şi are în componenţa sa 1 sate: 

Independența 

Comuna este situată în partea de  sud-vest a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comunele Slobozia Conachi și Piscu, Județ Galați 

la sud: Râul Siret; limita administrativă a Județului Brăila 

la est: Comunele Schela şi Braniştea, Județ Galați 

la vest: Râul Siret; limita administrativă a Județului Brăila 

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Independența este de 4.375 persoane conform Recensemântului 

din anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Independența raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 97,63% (4691persoane) 

Etnia romă reprezintă 2,03% (110 persoane) 

Etnia maghiară reprezintă 0,02% (1 persoană) 

Etnia germană reprezintă 0,02% (1 persoană) 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Independența 

Poliţia Comunei Independența 

Oficiu Poștal, Sat Independența 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Independența 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal Nr. 1, Sat Independența 

Grădiniţa cu program normal Nr. 2, Sat Independența 

Şcoala Gimnazială Nr. 1, Sat Independența 

şcoala Gimnazială Nr. 2, Sat Independența 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Independența, Sat Independența 
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Cămin Cultural, Independența, Sat Independența 

Muzeul din Căminul Cultural Independenţa, Sat Independența 

Cultele: 

Biserica Adormirii Maicii Domnului, Sat Independența 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Independenţa 

Cabinet medical, Sat Independenţa 

Cabinet de stomatologie, Sat Independenţa 

Circumscripţia Sanitar Veterinară, Sat Independenţa 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritatea locală 

Salubrizare - S.C Gemina Servexim S.R.L 

Iluminat public - Autoritatea locală 

Sport: 

Asociaţia Sportivă VICTORIA Independenţa (fotbal), Sat Independenţa 

Mediu economic din Comuna Independența 

Asociații profesionale: 

Societatea Agricolă Dreptatea, Sat Independenţa 

Societatea Agricolă Furnica, Sat Independenţa 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Apicultură 

Industria extractivă 

Fabricarea alimentelor (napolitane, ulei) 

Principalele obiective economice: 

Schela - Independenţa - Slobozia Conachi 

Fabrica de napolitane 

Fabrica de ulei 

Aproximativ 30 de agenți economici 

 

  

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Independența 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada 

estimată de 

implementare 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Modernizare 

infrastructură de bază 

prin înființare rețea de 

canalizare și stație de 

epurare 

M.D.R.A.P și 

buget local 

Înființare rețea de 

canalizare și stație 

de epurare 

12.449.709,0 

lei/ 

2.804.051 € 

2015 - 2016 Îmbunătățirea 

standardelor de calitate a 

vieții locuitorilor 

2 Extindere rețele electrice 

- cartier nou 

Buget locat 

Alte fonduri 

Extindere rețele 

electrice 

491.563 lei/ 

110.956 € 

2015 - 2016 Îmbunătățirea 

standardelor de calitate a 

vieții locuitorilor 

3 Îndiguire teren lotizare 

Comuna Independența, 

Județ Galați 

Buget locat 

Alte fonduri 

Îndiguire mal 233.760 lei/ 

53.105 € 

2015 - 2016 Îmbunătățirea 

standardelor de calitate a 

vieții locuitorilor 

4 Șanțuri dalate, Comuna 

Independența, Județ 

Galați 

Buget locat 

Alte fonduri 

Dalare șanțuri 

vecinătate DN 25 

1.591.578 lei/ 

360.110 € 

2015 - 2016 Îmbunătățirea 

standardelor de calitate a 

vieții locuitorilor 

5 Reabilitare sediu 

primărie, Comuna 

Buget locat 

Alte fonduri 

Reabilitare sediu 

primărie 

175.024 lei/ 

39.164 € 

2015 Îmbunătățirea 

standardelor de calitate a 
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Independența, Județ 

Galați 

vieții locuitorilor 

6 Reabilitare platformă 

gunoi de grajd, Comuna 

Independența, Județ 

Galați 

Buget locat 

Alte fonduri 

Reabilitare 

platformă gunoi 

de grajd 

591.738 lei/ 

133.183 € 

2015 - 2016 Îmbunătățirea 

standardelor de calitate a 

vieții locuitorilor 

7 Extindere rețea de apă -

cartier nou 

Buget locat 

Alte fonduri 

Extindere rețea de 

apă 

200.000 lei/ 

45.250 € 

2015 - 2016 Îmbunătățirea 

standardelor de calitate a 

vieții locuitorilor 

8 Modernizare drumuri 

comunale (străzi) 

PNDR 2014-

2020 

Modernizare 

drumuri comunale 

4.420.000 lei 

1.000.000 € 

2015 - 2020 Îmbunătățirea 

standardelor de calitate a 

vieții locuitorilor 
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Comuna Ivești 

Aşezare 

Comuna Ivești se întinde pe o suprafaţă de 8.955 ha şi are în componenţa sa 2 sate: Ivești și 

Buceşti. Comuna este situată în partea de  sud-vest a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Umbrăreşti, Județ Galați 

la sud: Comuna Lieşti, Județ Galați 

la est: Comuna Griviţa, Județ Galați 

la vest: Râul Siret; limita administrativă a Județului Vrancea 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Ivești este de 8441 persoane conform Recensemântului din anul  

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Ivești raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 86,32% 

Etnia maghiară reprezintă 0,02% 

Etnia romă reprezintă 13,62% 

Etnia rusă – lipoveni reprezintă 0,02% 

Altă etnie 0,01 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Ivești 
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Poliţia Comunei Ivești 

Ofici Poștal, Sat Ivești 

Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență: 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Ivești 

Garda Nr. 2 de Intervenţie Iveşti, Sat Buceşti 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal Nr. 1, Sat Buceşti 

Grădiniţa cu program normal Nr. 2, Sat Buceşti 

Grădiniţa cu program normal Nr. 1, Sat Iveşti 

Grădiniţa cu program normal Nr. 2, Sat Iveşti 

Grădiniţa cu program normal Nr. 3, Sat Iveşti 

Şcoala cu clasele I-IV Nr. 1 "Eremia Grigorescu", Sat Buceşti 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 "Negoiţă Dănăilă", Sat Buceşti 

Şcoala primară Nr. 2 Iveşti, Sat Iveşti 

Şcoala cu clasele I-IV Nr. 3, Sat Iveşti 

Şcoala de arte şi meserii "Hortensia Papadat Bengescu", Sat Iveşti 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Ivești, Sat Iveşti 

Casa de Cultură Ivești, Sat Iveşti 

Cultele: 

Biserica Ortodoxă Diecheni, Sat Iveşti 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Iveşti 

Biserica Adventistă, Sat Iveşti 

Biserica Sf. Gheorghe, Sat Iveşti 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Iveşti 

Cabinet stomatologic, Sat Iveşti 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - S.C Apă Canal S.A 

Salubrizare - Autoritatea locală 

Mediu economic din Comuna Ivești 

Asociații profesionale: 

Ferma „Dan Chiriac”, Sat Iveşti 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Comerț 

Prestări servicii 
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Ivești 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată 

Buget proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

obținute 

1 Modernizare 

drumuri comunale 

Fonduri 

Guvern 

Cofinanțare 

Modernizare drumuri 11.000.000 lei 36 luni  

2 Extindere rețea 

electrică 

Buget local  30.000 € 12 luni Modernizare locuințe în 

zona Torcești 

3 Construire 2 săli 

de clasă - Școala 

Nr. 3 Ivești 

Buget local     

4 Asfaltare 5,5 Km 

străzi comunale 

Buget local  373.101 lei   

5 Înființare serviciu 

public salubrizare 

Buget local 

Fonduri 

Guvern 

 607.070 lei 

330.547 lei 

610.000 lei 
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Ivești 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Renovare Cămin Cultural Fonduri 

Guvern 

 În curs de 

proiectare 

  

2 Construire Grădiniță cu 3 

săli de clasă 

Fonduri 

Guvern 
 În curs de 

proiectare 
  

3 Construire sediu și 

înființare AFTER - 

SCHOOL 

Fonduri 

Guvern 
 În curs de 

proiectare 
  

4 Modernizare drumuri 

comunale 

Fonduri 

Guvern 
 În curs de 

proiectare 
  

5 Întocmire Cadastru General 

UAT – Comuna Ivești  

Fonduri 

Guvern 
    

6 Reabilitare dispensare 

umane 

Construire sanitar-veterinar 

Diguri Siret – amenajare 

Parazăpezi DJ 254 

Fonduri 

Guvern 
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Comuna Jorăști 

Aşezare 

Comuna Jorăști se întinde pe o suprafaţă de 6.811,74 ha şi are în componenţa sa 3 sate: Jorăști, 

Lunca și Zărnești. Comuna este situată în partea de  nord a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Oraș Berești și Comuna Rădești, Județ Galați 

la sud: Oraș Târgu Bujor 

la est: Comunele Băneasa și Berești Meria, Județ Galați 

la vest: Comunele Bălăbănești și Vârlezi, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Jorăști este de 1.779 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Jorăști raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,95% (1883 persoane) 

Etnia slovenă reprezintă 0,05% (1 persoană) 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Jorăști 

Poliţia Comunei Jorăști 

Oficiu Poștal, Sat Jorăști 

Serviciu de Urgență pentru Situații de Urgență al Comunei Jorăști 
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Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal Jorăşti, Sat Jorăști 

Grădiniţa cu program normal Lunca, Sat Lunca 

Grădiniţa cu program normal Zărneşti, Sat Zărneşti 

Şcoala Gimnazială Jorăşti, Sat Jorăști 

Şcoala Primară Lunca, Sat Lunca 

Şcoala Primară Zărneşti, Sat Zărneşti 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Jorăști 

Cămin Cultural Jorăști, Sat Jorăști 

Cultele: 

Biserica Sf. Împărați, Sat Jorăști 

Biserica Trei Ierarhi, Sat Jorăști 

Biserica Sf. Nicolae, Sat Luca 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Jorăşti  

Serviciile de utilitate publică: 

Salubrizare - S.C France Construction S.R.L 

Mediu economic din Comuna Jorăști 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Silvicultură 

Comerț 

Morărit 
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 – 2020 în cadrul Comunei Jorăști 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Alimentare cu apă Satele 

Lunca și Zărnești 

PNDL Studiu de 

fezabilitate - 2008 

3.200.000 lei 2015 - 2020 Branșarea tuturor 

cetățenilor la rețeaua de 

alimentare cu apă 

2 Canalizare în Comuna 

Jorăști 

Instrumente 

Structurale 

PNDL 

Studiu de 

fezabilitate - 2008  

10.000.000 lei 2015 - 2020 Conform standardelor 

Uniunii Europene 

Mode de  viață civilizat 

3 Derularea în continuare 

a proiectului Alimentare 

cu apă Sat Jorăști, 

Comuna Jorăști 

PNDL Impact social 2.500.000 lei  1 an, conform 

contractului 

Branșarea tuturor 

cetățenilor la rețeaua de 

alimentare cu apă 

4 Derularea în continuare 

a proiectului Reabilitare 

drumuri comunale în 

Comuna Jorăști Județ 

Galați 

PNDL Impact social 8.700.000 lei 1 an, conform 

contractului 

Accesul către gospodării 

cât mai ușor 

5 Amenajare spații de Instrumente  150.000 lei 2015 - 2016  
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joacă în Comuna Jorăști Structurale 

PNDL 

Fonduri 

proprii 

6 Reabilitare Școală 

Gimnazială Jorăști 

PNDR 

Fonduri 

proprii 

 100.000 lei 2015 Îmbunătățirea actului 

educațional 

7 Reabilitare Dispensar 

Jorăști 

Instruente 

Structurale 

PNDL 

Fonduri 

proprii 

 50.000 lei 2015 - 2020 Condiții optime pentru 

buna desfășurare a actului 

medical 

8 Sediu nou de primărie PNDL 

Fonduri 

proprii 

 7.000.000 lei 2015 - 2020 Spațiu adecvat desfășurării 

activității administrației 

locale 
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Comuna Liești 

Aşezare 

Comuna Liești se întinde pe o suprafaţă de 8.912 ha şi are în componenţa sa 2 sate: Liești și 

Șerbănești. Comuna este situată în partea de  est a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comunele Grivița și Ivești, Județ Galați 

la sud: Comunele Fundeni și Tudor Vladimirescu, Județ Galați 

la est: Comunele Pechea, Județ Galați 

la vest: Râul Siret; limita teritoriului administrativ al Județului Vrancea 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Liești este de 8.902 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Liești raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 93,71% (10.443 persoane) 

Etnia romă reprezintă 6,27% (699 persoane) 

Etnia maghiară reprezintă 0,00% (1 persoană) 

Etnia germană reprezintă 0,02% (3 persoane) 

Altă etnie reprezintă 0,00% (1 persoană) 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Liești 
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Poliţia Comunei Liești 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Liești 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal Nr. 1, Sat Lieşti 

Grădiniţa cu program normal Nr. 2, Sat Lieşti 

Grădiniţa cu program normal Nr. 3, Sat Lieşti 

Grădiniţa cu program normal Nr. 4, Sat Lieşti 

Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 1 "Ion Kalinderu", Sat Lieşti 

Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2, Sat Lieşti 

Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 3, Sat Lieşti 

Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 4, Sat Lieşti 

Şcoala de Arte şi Meserii Nr. 2, Sat Lieşti 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Liești, Sat Liești 

Cămin Cultural Liești, Sat Liești 

Cultele: 

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Sat Liești 

Biserica Cuvioasa Paraschiva, Sat Liești 

Biserica Sf. Nicolae, Sat Liești 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Lieşti 

Cabinet stomatologic 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - S.C Apă Canal S.A 

Salubrizare - Autoritatea locală 

Sport: 

Asociaţia Sportivă Sporting V. Lieşti 

Mediu economic din Comuna Liești 

Asociații profesionale: 

Casa de Ajutor Reciproc a Salariaţilor din Învăţământ Lieşti, Sat Liești 

Societatea Agricolă Legumicolă, Sat Liești 

Principalele obiective economice: 

o fabrică de zahăr 

un abator 

o fermă 

fabrici de bolțari 

brutării 

ciupercărie 

Societății cu Răspundere Limitată 
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o cooperativă de credit 

3 sucursale ale băncilor BRD, Raiffeisen Bank, Carpatica 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Piscicultură 

Comerț 

Industrie 
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Liești 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată 

Buget proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

obținute 

1 Îmbunătățirea 

calității aerului și a 

peisagisticii stradale 

prin creșterea 

suprafeței de spațiu 

verde intravilan, pe 

domeniul public, în 

Comuna Liești, Județ 

Galați 

Fonduri 

Guvern 

Amenajare de spații 

verzi 

512.397,22 lei 12.2008 - 

06.2009 

 

2 Proiectare și 

executare a unei baze 

sportive 

multifuncționale tip 

II în Comuna Liești, 

Județ Galați 

Fonduri 

Guvern 

Inființare a unei baze 

sportive 

498.864,00 lei 04.2009 - 

08.2009 

 

3 Proiectare “Extindere 

rețele electrice în 

Alimentare 

cu energie 

7.977,60 lei 06.2009 - 

06.2009 
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cartierul Rromi, 

Tarna și Grinduri - 

Șerbănești, Comuna 

Liești” 

electrică a 

cartierelor 

Rromi, Tarna 

și Grinduri 

4 Modernizare drumuri 

comunale în Comuna 

Liești, Județ Galați 

Fonduri 

proprii 

Pietruire drumuri 

comunale intravilan 

33.860,00 lei 06.2009 - 

07.2009 

 

5 Închidere platforme 

de gunoi SMA Liești 

și zootehnice 

Șerbănești și 

ecologizarea zonei 

Fonduri 

proprii 

Închidere platforme de 

gunoi de pe raza 

comunei 

113.783,00 lei 10.2009 - 

11.2009 

 

6 Amenajare 

urbanistică spațiu 

centru: Comuna 

Liești, Județ Galați 

Fonduri 

proprii 

Amenajare spații verzi 

centru 

164.865,98 11.2009 - 

02.2010 

 

7 Amenajare parcare Fonduri 

proprii 

Amenajare parcare în 

centrul comunei 

61.796,43 lei 11.2009 - 

11.2009 

 

8 Alei pietonale centru 

- Șerbănești 

Fonduri 

proprii 

Construire trotuar 329.298,54 lei 12.2009 - 

01.2010 

 

9 Terasare drumuri 

locale 

Fonduri 

proprii 

Îndepărtarea și 

pietruirea unor drumuri 

62.050,00 lei 11.2009 - 

02.2010 
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de pe raza comunei 

10 Lucrări de 

reabilitare/completare 

a sistemelor clasice 

de încălzire cu 

sisteme care 

utilizează energia 

solară 

Fonduri 

Guvern 

Cpmpletarea sistemului 

de încălzire clasic cu un 

sistem de încălzire ce 

utilizează energia solară 

la Școlile Nr. 1 și Nr. 4; 

grădinița Nr. 3 

895.046,84 lei 06.2010 - 

03.2011 

 

11 Ghișeu unic-servicii 

publice complete 

pentru cetățenii 

Comunei Liești 

Instrumente 

Structurale 

Înființarea unui ghișeu 

unic în vederea 

fluidizării fluxului 

documentelor în cadrul 

primăriei 

243.700,00 lei 04.2010 - 

04.2011 

 

12 Servicii publice 

performante prin 

management de 

calitate 

Instrumente 

Structurale 

Implementarea 

standardului ISO 9001 

și achiziționarea de 

aparatură nouă 

226.280,00 lei 08.2010 - 

08.2011 

 

13 Lucrări de 

modernizare și 

extindere Școala Nr. 

3, modernizare 

Școala Nr. 2 din 

Instrumente 

Structurale 

Modernizarea Școlilor 

Nr.2 și Nr. 3 

2.408.147,84 

lei 

11.2011 - 

11.2012 
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Comuna Liești, Județ 

Galați 

14 Reparații drum 

asfaltat în Comuna 

Liești, Județ Galați 

Fonduri 

proprii 

Reparare drum comunal 

ce face legătura între 

DN 25 și Judecătoria 

Liești 

54.956,80 lei 06.2012 - 

08.2012 

 

15 Lucrări de amenajare 

parc de joacă și 

recreere, în Comuna 

Liești, Județ Galați 

Fonduri 

proprii 

Amenajare parc joacă 

copii în zona centralei 

termice 

58.957,95 lei 05.2012 - 

05.2012 

 

 

Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Liești 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Spijinirea mediului de 

afaceri privat prin 

acordarea de facilități și 

prin dezvoltarea de 

Program 

Operațional 

Dezvoltarea 

Capacității 

Sprijinirea 

mediului de 

afaceri 

În limitele 

Programului 

Operațional 

2015 - 2020 Atingerea obiectivelor 
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servicii publice menite 

să promoveze activitatea 

economică locală a 

atragerea de noi 

investiții 

administrative/ 

Buget local 

2 Încurajarea formării 

asociațiilor de 

producători agricoli 

prinacordarea de 

facilități 

Buget local Dezvoltarea 

agriculturii locale 

Necuantificat 2015 - 2020 Atingerea obiectivelor 

3 Constituirea unui 

parteneriat între 

autoritatea locală și 

ONG-uri care să 

dezvolte proiecte de 

educație și formare 

antreprenorială 

Buget local/ 

Programul 

Operațional 

Capacitate 

Administrativă 

Educație și 

formare 

Necuantificat 2015 - 2020 Atingerea obiectivelor 

4 Sprijinirea activităților 

de formare profesională 

în domeniul agriculturii 

Buget local Asigurare 

logistică pentru 

formatori – spații 

pentru cursuri 

Necuantificat 2015 - 2020 Atingerea obiectivelor 

5 Construire piață EN- Planul Asigurare spații În limitele 2015 - 2020 Atingerea obiectivelor 
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GROSS pentru fructe și 

legume 

Național 

pentru 

Dezvoltare 

Rurală – 

Fondul 

European 

Agricol pentru 

Dezvoltare 

Rurală 

Programul 

Național de 

Dezvoltare 

Locală - 

Subprogramul 

Modernizarea 

Satului 

Românesc 

de desfacere 

produse agricole 

Programului 

Operațional 

6 Construire unitate de 

procesare a laptelui 

Național 

pentru 

Dezvoltare 

Rurală – 

Fondul 

Prelucrarea 

integrală a 

producției de 

lapte 

Dezvolatarea 

În limitele 

Programului 

Operațional 

2015 - 2020 Atingerea obiectivelor 
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European 

Agricol pentru 

Dezvoltare 

Rurală 

Programul 

Național de 

Dezvoltare 

Locală - 

Subprogramul 

Modernizarea 

Satului 

Românesc 

zootehniei 
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Comuna Măstăcani 

Aşezare 

Comuna Măstăcani se întinde pe o suprafaţă de 6.504 ha şi are în componenţa sa 2 sate: 

Măstăcani și Chiraftei. Comuna este situată în partea de  nord-vest a Judeţului Galaţi şi are ca 

vecinatăţi: 

la nord: Comunele Vlădești și Fârtănești, Județ Galați 

la sud: Comuna Foltești, Județ Galați 

la est: Râul Prut; Republica Moldova 

la vest: Comunele Fârtănești, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Măstăcani este de 4.606 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Măstăcani raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,85% (persoane) 

Etnia germană reprezintă 0,01% (1 persoană) 

Etnia rusă - lipovineni: 0,05% (3 persoane) 

Altă etnie: 0,09% (5 persoane) 

Instituţii şi servicii publice  
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Primăria Comunei Măstăcani 

Poliţia Comunei Măstăcani 

Oficiu Poștal, Sat Chiraftei 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Măstăcani 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal Nr. 1 Măstăcani, Sat Măstăcani 

Grădiniţa cu program normal Nr. 3 Măstăcani, Sat Măstăcani 

Grădiniţa cu program normal Nr. 1 Chiraftei, Sat Chiraftei 

Grădiniţa cu program Normal Nr. 2 Chiraftei, Sat Chiraftei 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 „Gheorghe Poalelungi” Măstăcani 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Măstăcani, Sat Măstăcani 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Chiraftei, Sat Chiraftei 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Chiraftei, Sat Chiraftei 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Măstăcani, Sat Măstăcani 

Cămin Cultural Măstăcani, Sat Măstăcani 

Cultele: 

Biserica Nouă Sf. Voievozi, Sat Chiraftei 

Biserica Sf. Voievozi Vechi, Sat Chiraftei 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Măstăcani 

Sănătate: 

Dispensar medical uman, Sat Măstăcani 

Dispensar medical veterinar, Sat Măstăcani 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apa - Autoritatea locală 

Salubrizare - S.C Leonmar S.R.L 

Mediu economic din Comuna Măstăcani 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor  
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Măstăcani 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finantator 

al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de proiect 

Buget estimat al 

proiectului 

Perioada de 

implementare 

estimată 

Rezultate 

principale 

estimate 

1 Măsura 3.2.2. – Modernizare 

drumuri de interes local, 

Amenajarea infrastructurii 

pentru organizarea Târgului 

săptămânal 

Înființare centru de asistență 

după programul școlar de tip 

after school în Comuna 

Măstăcani,  Județ Galați 

PNDR 

M 3.2.2. 

 11.545.021,25 Finalizat  

Mai 2014 

 

2 Amenajare drumuri de acces 

la exploatații agricole în 

Comuna Măstăcani, Județ 

Galați 

PNDR 

M 1.2.5. 

Modernizarea 

drumurilor agricole 

pe o lungime de 

6807ml 

5 422 600 lei 2014 - 2015 

Realizat 40% 

- Creșterea 

standardului de 

viață prin 

asigurarea 

legăturii rapide 

dintre 

gospodării și 

terenurile 
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agricole, 

ameliorarea 

condițiilor de 

mediu 

3 Extindere rețea de alimentare 

cu apă, infiițare rețea de 

canalizare și stație de epurare 

în Comuna Măstăcani, Județ 

Galați 

Ministerul 

Mediului 

Extindere rețea 

alimentare cu apa 

pe o lungime de 

4000m, 

suplimentarea 

sursei de apă cu 2 

foraje de 120m 

adâncime, rezervor 

de înmagazinare de 

750 m
3
 cu stație de 

clorinare, înființare 

sisistem de 

colectare ape uzate 

pe o lungime de 

21000 m, realizare 

stație de epurare 

9.122.940 lei 2015 - 2019  
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4 Modernizare drumuri de 

interes local în Comuna 

Măstăcani, Județ Galați 

MDRAP Modernizare unui 

număr de 27 

tronsoane de 

drumuri aflate în 

intravilanul 

Comunei 

Măstăcani, cu o 

lungime totală de 

11.000 m 

17 518 000 LEI 2016 - 2019  

5 Reabilitare, modernizare și 

dotarea și extinderea 

Asezământului Cultural din 

Comuna Măstăcani,  Județ 

Galați 

MDRAP 

C.N.I. 

 1.954.250 lei  2015 - 2016  

6 Construire de noi capacităti de 

producere energie electrică cu 

turbină eoliană, în Comuna 

Măstăcani, Județ Galați 

 

 

Amplasarea unei 

turbine eoliene de 

300 Kw cu o 

producție totală de 

302 MWh/ an 

3.400.000 lei 

 

2015-2016  

7 Construcție nouă sediu 

primărie 

Fonduri 

guvern si 

fonduri 

 20.000.000 lei 2016-2017  
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proprii 

8 Noi capacităţi de producere a 

energiei termice prin 

valorificarea resurselor de 

energie regeneragilă pentru 

Gradinița și Școala Nr.1 Sat 

Chiraftei, Școala Nr.3 Sat 

Măstăcani 

AFM Lucrări de 

înlocuire a 

instalațiilor de 

preparare agent 

termic pentru 

încălzire cu pompe 

de căldură și 

instalațiile de 

preparare agent 

termic pentru apă 

caldă menajeră cu 

panouri solare  

956.080 LEI 2015-2016  

 

9 

Platformă ecologică pentru 

colectarea și managementul 

gunoiului de grajd și a 

materialelor refolosibile, în 

Comuna Măstăcani, Județ 

Galați 

Fonduri  

guvern 

 1.589 000 Realizat 80% 

2015 - 2017 
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10 Constructie și dotare dispensar 

uman în Comuna Măstăcani 

Fonduri 

guvern 

 1 700 000 2016- 2018  
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Comuna Matca 

Aşezare 

Comuna Matca se întinde pe o suprafaţă de 8.758 ha şi are în componenţa sa 1 sate: Matca 

Comuna este situată în partea de  centru a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comunele Munteni,Negrilești și Corod, Județ Galați 

la sud: Comunele Drăgănești, Barcea și Cudalbi Județ Galați 

la est: Comuna Valea Marului, Județ Galați 

la vest: Municipiul Tecuci, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Matca este de 11.605 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Matca raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română - 12161 persoane 

Etnia maghiară - 1 persoană 

Etnia germană - 1 persoană 

Altă etnie - 1 persoană 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Matca 
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Poliţia Comunei Matca 

Oficiu Poștal, Sat Matca 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Matca 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal Nr. 1 Matca, Sat Matca 

Grădiniţa cu program normal Nr. 2 Matca, Sat Matca 

Grădiniţa cu program normal Nr. 3 Matca, Sat Matca 

Grădiniţa Particulară „Curcubeul”, Sat Matca 

Şcoala de Arte şi Meserii Nr. 1 Matca, Sat Matca 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 matca, Sat Matca 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 „Dimitrie Cantemir” Matca, Sat Matca 

Şcoala Particulară Adventistă Matca , Sat Matca 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Matca, Sat Matca 

2 Biblioteci Școlare, Sat Matca 

Cămin Cultural Matca, Sat Matca 

Cultele: 

Biserica Adormirii Maicii Domnului, Sat Matca 

Biserica Adventistă I, Sat Matca 

Biserica Adventistă II, Sat Matca 

Biserica Cuvioasa Paraschiva, Sat Matca 

Biserica Sf. Ioan Casian, Sat Matca 

Biserica Sf. Nicolae, Sat Matca 

Biserica Sf. Voievizi, Sat Matca 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Matca 

Centru de Performanță Medicală, Sat Matca 

Cabinet stomatologic, Sat Matca  

Serviciile de utilitate publică: 

Salubrizare - Compania Romprest S.A 

 

Mediu economic din Comuna Matca 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Matca 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată 

Buget proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

obținute 

1 Construire centru 

medical 

Buget local Servicii medicale 1.302.000 lei 2013 - 2014  

2 Extindere rețele 

electrice 

“Jumătate de cale” 

Buget local Electrificare 353.400 lei 2013 - 2014  

3 Modernizare 

drumuri comunale 

Buget local  2.710.000 lei 2013  

4 Extindere rețele 

elecrice zona 

“Piață” 

Buget local Electrificare 459.383 lei 2013 - 2014  

5 Modernizare 

drumuri comunale 

Buget local Transport rutier 505.400 lei 2013  
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Matca 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Execuție podeț în punct 

Chirila 

Buget local  161.002 lei 2014 - 2015  

2 Execuție podeț în punct 

Chisoi 

Buget local  179.910 lei 2014 - 2015  

3 Înființare sistem 

alimentare cu apă, 

canalizare și stație de 

epurare 

AFM  1.174.493 lei 2014 - 2017  

4 Modernizare drumuri 

comunale 

     

5 Construire Cămin 

Cultural 

     

6 Decolmatare și dalare 

Pârâu Corozel 
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Comuna Movileni 

Aşezare 

Comuna Movileni se întinde pe o suprafaţă de 4.005 ha şi are în componenţa sa 1 sate: Movileni  

Comuna este situată în partea de  est-centrală a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Cosmeşti, Județ Galați 

la sud: Comuna Umbrărești, Județ Galați 

la est: Municipiul Tecuci, Comunele Drăgăneşti şi Barcea, Județ Galați 

la vest: Râul Siret; limita teritoriului administrativ al Județului Vrancea 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Movileni este de 3.269 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Movileni raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 89,14% 

Etnia romă reprezintă 10,79% 

Etnia maghiară reprezintă 0,05% 

Etnia rusă - lipoveni reprezintă 0,02% 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Movileni 
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Poliţia Comunei Movileni 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Movileni 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Movileni 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal Nr. 1, Sat Movileni 

Grădiniţa cu program normal Nr. 2, Sat Movileni 

Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 1, Sat Movileni 

Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2, Sat Movileni 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Movileni, Sat Movileni 

Cămin Cultural Movileni, Sat Movileni 

Cultele: 

Biserica Sf. Voievozi de Sus, Sat Movileni 

Biserica Sf. Voievozi de Jos, Sat Movileni 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Movileni 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apa - S.C Apă Canal S.A 

Salubrizare - S.C Cosmesiret S.A 

Mediu economic din Comuna Movileni 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Extractia pietrișului și nisipului 

Comerț 
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Movileni 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată 

Buget proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

obținute 

1 Extindere sediu 

Primărie Movileni 

Buget local  296.552,95 lei 2007 

12 luni 

 

2 Renovare 

Grădiniță Nr. 1 

Movileni 

Buget local  331.554,35 lei 2007 

12 luni 

 

3 Renovare 

Grădiniță Nr. 1 

Movileni 

Buget local  319.094,77 lei 2007 

12 luni 

 

4 Reabilitare 

drumuri comunale 

și sătești 

Buget local  669.993,90 2008 

12 luni 

 

5 Alimentări cu apă 

în sistem canalizat 

O.G 7/1997 Alimentare cu apă 3.195.532,97 

lei 

2007 - 2010  

6 Reactualizare 

P.U.G 

Buget local  77.316 lei 2009 

2 luni 

 

7 Modernizare DC 

60, Km 1 + 400 – 

O.G 28/2013  1.545.152,90 

lei 

2009 - 2014  
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3 + 400 

8 Amenajare Centru 

Civic 

Buget local  59.930 lei 2010 

40 zile 

 

9 Amenajare 

Monument Eroi 

Buget local  32.779 lei 2010 

30 zile 

 

10 Balastrare ulițe Buget local  64.972,80 lei 2010 

14 zile 

 

11 Modernizare ulițe Buget local  257.817 lei 2010 

12 luni 

 

12 Modernizare 

acoperiș și fațadă 

Dispensar uman 

Buget local  79.957 lei 2011 

14 zile 

 

13 Înființare parc 

Comuna Movileni 

Fonduri de 

Mediu 

 591.044,50 lei 2011 - 2014  

14 Modernizare 

trotuare și acces în 

curți, zona II 

Comuna Movileni 

Buget local  155.630 lei 2011 

3 luni 

 

15 Modernizare 

trotuare și acces în 

curți, zona IV 

Comuna Movileni 

Buget local  212.146,11 lei 2012 

3 luni 
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16 Modernizare DC 

62 Km 8 + 350 – 

Km 9 + 000 

Buget local  339.513,73 lei 2012 - 2013  

 

Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Movileni 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Modernizare Centru 

civic - Biblioteca 

  300.000 lei   

2 Construire Cămin 

Cultural 

  12.000.000 lei   

3 Teren sport   800.000 lei   

4 Sală sport   14.000.000 lei   

5 Drumuri, străzi   50.000.000 lei   

6 Trotuare   30.000.000 lei   

7 Gaze   100.000.000 

lei 

  

8 Canalizare   40.000.000 lei   
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9 Constructții arhivă 

Primărie Movileni 

  500.000 lei   

10 Cadastru general   700.000 lei   

11 Drumuri exploatare    10.000.000 lei   

12 Achiziționare mașini 

Pompieri 

  125.000 lei   

13 Construcție baza 

sportivă și dotare 

  20.000.000 lei   

14 Clubul pensionarilor   500.000 lei   

15 Amenajare spații 

sărbători câmpenești 

  400.000 lei   

16 Amenajare piață   400.000 lei   

17 Sisteme de irigații 

moderne  

  100.000.000 

lei 

  

18 Reabilitare drum 

exploatare peste baraj 

  10.000.000 lei   

19 Procurare sistem 

supraveghere video 

  100.000 lei   

20 Modernizare DJ 252   40.000.000 lei   

21 Betonare șanțuri   40.000.000 lei   

22 Amenajare baltă pentru   600.000 lei   
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pescuit sportiv 

23 Construire Platforma 

comunală pentru 

stocarea gunoiului de 

grajd 

  400.000 lei   

24 Înființare iluminat 

fotovoltic și cu led 

  1.000.000 lei   

25 Construire locație 

S.V.S.U 

  10.000.000 lei   
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Comuna Munteni 

Aşezare 

 

Comuna Munteni se întinde pe o suprafaţă de 10.978 ha şi are în componenţa sa 4 sate: Munteni, 

Ungureni, Țigănești și Frunzeasca. Comuna este situată în partea de  nord-vest a Judeţului Galaţi 

şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comunele Tepu și Gohor, Județ Galați 

la sud: Municipiul Tecuci și Comuna Matca, Județ Galați 

la est: Comuna Negrilești, Județ Galați 

la vest: Comuna Nicorești, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Munteni este de 6.791 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Munteni raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 94,76% 

Etnia maghiară reprezintă 0,01% 

Etnia romă reprezintă 5,21% 

Etnia ucraineană reprezintă 0,01% 
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Etnia rusă – lipovenii reprezintă 0,01% 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Munteni 

Poliţia Comunei Munteni 

Oficiu Poștal, Sat Munteni 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Munteni 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Munteni  

Grădiniţa cu program normal, Sat Ungureni 

Grădiniţa cu program normal, Sat Ţigăneşti 

Grădiniţa cu program normal, Sat Frunzeasca 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Munteni 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Ungureni 

Şcoala Primară Ţigăneşti, Sat Ţigăneşti 

Şcoala Coordonatoare Munteni, Sat Munteni 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Munteni, Sat Munteni 

Cămin Cultural Munteni, Sat Munteni 

Casă de odihnă Costache Conachi, Sat Ţigăneşti  

Cultele: 

Biserica Sf. Vasile, Sat Munteni 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Munteni 

Biserica Sf. Nicolae, Sat Ţigăneşti 

Biserica Adventistă, Sat Ungureni 

Sănătate: 

Cabinet medical 

Cabinet medical, Sat Ungureni 

Cabinet stomatologic, Sat Munteni 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritatea locală 

Salubrizare - S.C Compania Romprest S.A 

Sport: 

Echipa de handbal feminin a Şcolii Gimnaziale Munteni 

Echipa de fotbal a Şcolii Gimnaziale Ungureni 

Mediu economic din Comuna Munteni 

Asociații profesionale: 

Societatea Agricolă Înfrăţirea, Sat Ungureni 

- Societatea agricolă CERES, Sat Ţigăneşti 

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Morărit 

Panificație 

Prestări servicii 
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Munteni 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată 

Buget proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

obținute 

1 Alimentare cu apă 

Comuna Munteni 

SAPAR 3.500.000 lei   2007 

2 Școală Gimnazială 

Nr. 2 Munteni 

Buget local 800.000 lei   2008 

3 Bază sportivă Buget local 300.000 lei   2012 

4 Sală sportivă Guvern 1.000.000   2012 

5 Primăria sediu 

Munteni 

Buget local 1.400.000 lei   2010 

6 Pod Munteni - 6.700.000 lei   2011 

7 Alimentare gaz 

Munteni și 

Frunzeasca 

- 1.500.000 lei   2011 
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Munteni 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Canalizare Guvern  3.500.000 lei   

2 Asfaltare 

Trotuare 

Rigole 

Guvern  6.500.000 lei   

3 Baze sportive la școli      

4 Extindere alimentare 

gaze 

Guvern  3.600.000 lei   

5 Reabilitare piață Buget local  300.000 lei   

6 Reabilitare Cămin 

Cultural 

FEADR  350.000 lei   

7 Școală Gimnazială 

Munteni 

Buget local  3.700.000 lei   

8 Biserica Sf. Nicolae Buget local  200.000 lei   
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Comuna Nămoloasa 

Aşezare 

Comuna Nămoloasa se întinde pe o suprafaţă de 6.967 ha şi are în componenţa sa 3 sate: 

Nămoloasa, Nămoloasa Sat și Crîngeni 

Comuna este situată în partea de  sud-vest a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comunele Fundeni și Tudor Vladimirescu; Râul Siret, Județ Galați 

la sud: limita teritoriului administrativ al Județului Brăila 

la est: Comuna Tudor Vladimirescu; Râul Siret, Județ Galați 

la vest: limita teritoriului administrativ al Județului Vrancea 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Nămoloasa este de 2.180 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Nămoloasa raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,96% 

Etnia germană reprezintă 0,04% 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Nămoloasa 

Poliţia Comunei Nămoloasa 
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Ofici Poștal, Sat Nămoloasa 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Nămoloasa 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal Nr. 1, Sat Nămoloasa 

Grădiniţa cu program normal Nr. 2, Sat Nămoloasa 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Nămoloasa 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Nămoloasa, Sat Nămoloasa 

Cămin Cultural Nămoloasa, Sat Nămoloasa 

Cultele: 

Biserica Adventistă, Sat Nămoloasa 

Biserica Ortodoxă Costieni, Sat Nămoloasa 

Biserica Ortodoxă Târg , Sat Nămoloasa 

Casa de Rugăciune Evanghelică, Sat Nămoloasa 

Biserica Ortodoxă, Sat Nămoloasa Sat 

Sănătate: 

Cabinet medical Nămoloasa 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritatea locală 

Salubrizare - S.C Gemina Servexim S.R.L 

Mediu economic din Comuna Nămoloasa 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Pescuit 

 

 

Comuna Negrilești 

Aşezare 

Comuna Negrilești se întinde pe o suprafaţă de 3.200 ha şi are în componenţa sa 2 sate: 

Negrilești și Slobozia-Blăneasa. Comuna este situată în partea de  nord a Judeţului Galaţi şi are 

ca vecinatăţi: 

la nord: Comunele Ghidigeni și Gohor, Județ Galați 

la sud: Comuna Matca, Județ Galați 

la est: Comuna Corod și Certești, Județ Galați 

la vest: Comuna Țepu și Munteni, Județ Galați 

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Negrilești este de 2.405 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Negrilești raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 94% 

Etnia romă reprezintă 6% 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Negrilești 

Poliţia Comunei Negrilești 

Oficiu Poștal Negrilești 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Negrilești 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Negrileşti  

Grădiniţa cu program normal, Slobozia-Blăneasa 

Şcoala Gimnazială, Sat Negrileşti 

Şcoala Primară, Sat Slobozia-Blăneasa 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Negrilești, Sat Negrilești 

Cămin Cultural Negrilești, Sat Negrilești 

Cultele: 

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Biserica Comunală Negrilești, Sat Negrilești 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Negrilești 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apa - Autoritatea locală 

Salubrizare - S.C Compania Romprest S.A 

Mediu economic din Comuna Negrilești 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

 

  

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Negrilești 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Modernizare străzi prin 

metode alternative 

Guvern  8.369.046 lei 2015-2017  
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Comuna Nicorești 

Aşezare 

 

Comuna Nicorești se întinde pe o suprafaţă de 7.765 ha şi are în componenţa sa 10 sate: 

Nicorești, Braniștea, Coasta Lupei, Dobrinești, Fântâni, Grozăvești, Ionășești, Mălureni, Piscu 

Corbului și Sârbi. 

Comuna este situată în partea de  nord-vest a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comunele Poiana și Buciumeni, Județ Galați 

la sud: Municipiul Tecuci și Comuna Cosmești, Județ Galați 

la est: Comunele Țepu și Munteni, Județ Galați 

la vest: limita teritoriului administrativ al Judetului Vrancea 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Nicorești este de 3.602 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Nicorești raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,59% 

Etnia romă reprezintă 0,32%  

Etnia maghiară reprezintă 0,03% 
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Etnia ucraineană reprezinta 0,03 

Altă etnie reprezintă 0,03% 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Nicorești 

Poliţia Comunei Nicorești 

Ofici Poștale, Sat Nicorești 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Nicorești 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Nicoreşti 

Grădiniţa cu program normal, Sat Dobrineşti 

Grădiniţa cu program normal, Sat Fântâni 

Grădiniţa cu program normal, Sat Ionăşeşti 

Grădiniţa cu program normal, Sat Coasta Lupei 

Şcoala cu Clasele I-IV, Sat Dobrineşti 

Şcoala cu Clasele I-IV, Sat Ionăşeşti 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Coasta Lupei 

Şcoala cu Clasele I-VIII "Dabriel Drăgan", Sat Nicoreşti 

Școala Mălureni, Sat Mălureni 

Școala Fântâni, Sat Fântâni 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Nicorești, Sat Nicoreşti 

Cămin Cultural Nicorești, Sat Nicoreşti 

Cultele: 

Biserica Sf. Gheorghe, Sat Coasta Lupei 

Biserica Sf. Gheorghe, Sat Dobrineşti 

Biserica Cuvioasa Paraschiva, Sat Fântâni 

Biserica Adventistă, Sat Mălureni 

Biserica Banu, Sat Nicoreşti 

Biserica Negustori, Sat Nicoreşti 

Biserica Șerdaru, Sat Nicoreşti 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Nicoreşti 

Biserica Ortodoxă, Sat Coasta Lupei 

Sănătate: 

2 Cabinete medicale, Sat Nicorești 

2 Cabinete stomatologice, Sat Nicorești 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritatea locală 

Salubrizare - S.C Cosmesiret S.A 

Mediu economic din Comuna Nicorești  

Asociații profesionale: 

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Societatea Agricolă Flora, Sat Nicorești 

Societatea Agricolă Viitorul, Sat Nicorești 

Principalele activități economice: 

Cultivarea cerealelor 

Viticultura (Podgoria Nicorești) 

Comerț 

Creșterea animalelor 
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Nicorești 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată 

Buget proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

obținute 

1 Alimentare cu apă 

Satele Piscu 

Corbului, 

Mălureni, Coasta 

Lupei, Fântâni și 

Grozăvești 

O.G. 7/2007 4 puțuri 150 m 

2 rezervoare de 200 mc 

2 stații de tratare 

20 Km conducte 

distribuție 

 

2.684.693 lei 2007-2009 Finalizat 

2 Bază Sportivă 

multifuncțională 

O.G. 7/2006 

O.G. 23/2013 

Baza sport 

Teren de sport 

multifuncțional (tenis, 

volei, handbal, bascket, 

vestiare, grup sanitar) 

560.000 lei 2008-2014 În curs de finalizare 

3 Grădiniță cu 3 

grupe în Satul 

Nicorești 

Fonduri de la 

Guvern 

Grădiniță cu 3 săli 

Încălzire centrală 

Grup sanitar 

680.000 lei 2008-2009 Finalizat 

4 Alimentare cu apă 

Sat Dobrinești 

H.G. 

577/1997 

2 puțuri 150 m 

Rezervor B.A 300 mc 

Stație tratare 

1.900.000 lei 2009-2011 Finalizat 
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10 Km conductă 

distribuție 

5 Alimentare cu apă 

Sat Ionășești 

 

H.G. 

577/1997 

OUG 

28/2013 

2 puțuri 150 m 

Rezervor B.A 300 mc 

Stație tratare 

10 Km conductă 

distribuție 

2.100.000 lei 2012-2014 Finalizat 95% 

6 Reabilitare DC 69 H.G. 

577/1997 

OUG 

28/2013 

6 Km covor asfaltic, 

șanțuri betonate 

6.525.000 lei 2008-2014 Finalizat 95% 

7 Reabilitare DC 75 H.G. 

577/1997 

OUG 

28/2013 

1,5 Km covor asfaltic, 

șanțuri dalate 

1.610.000 lei 2010-2014 Finalizat 98% 

8 Reabilitare DC 72 OUG 

28/2013 

6 Km covor asfaltic 7.415.000 lei 2013-2015 Finalizat 50% 
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Nicorești 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Înființare sistem de 

canalizare în Comuna 

Nicorești 

Instrumente 

Structurale 

Rețea de 

canalizare 

Stație de epurare 

în 3 trepte 

3.000.000 € 2015-2020  

2 Refacere pod peste 

Pârâul Valea Rio 

Nicorești 

O.G 28/2013 Refacere pod B.A 

fundație pe ... 

Consolidare 

maluri 

100.000 € 2015  

3 Reabilitare drum 

comunal DC 71 

O.G 28/2013 Covor asfaltic 1,5 

Km 

250.000 € 2015  

4 Reabilitare DC 75 

Km 0+000 

Km 0+800 

Fonduri 

Structurale 

Covor asfaltic pe 

800 mc 

90.000 € 2015  

5 Reabilitare, 

modernizare, extindere 

și dotare Cămin Cultural 

Fonduri 

Structurale 

Reabilitare, 

modernizare, 

extindere și 

1.000.000 € 2015-2017  
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Nicorești dotare Cămin 

Cultural 

6 Modernizare străzi Sat 

Nicorești 

Fonduri 

Structurale 

Modernizare unui 

număr de 15 

străzi din Satul 

Nicorești 

800.000 € 2015-2018  

7 Amenajare spațiu verde 

Sat Dobrinești 

Fonduri 

Structurale 

Amenajare spațiu 

verde Sat 

Dobrinești 

500.000 € 2015-2018  

8 Amenajare parc 

Nicorești 

Fonduri 

Structurale 

Amenajare parc 

din zona centrală 

Nicorești 

350.000 € 2016-2020  

9 Piață agro-alimentară 

Nicorești 

Fonduri 

Structurale 

Construire hală 

desfacere produse 

vegetale, carne, 

pește și lactate 

Spațiu frigorific 

Cabinet veterinar 

2.000.000 2015-2020  

10 Reabilitate Spital 

Nicorești 

Fonduri 

Structurale 

Reabilitarea și 

dotarea Spitalului 

Nicorești 

Amenajare 

1.500.000 € 2015-2020  
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cabinet 

stomatologic 
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Comuna Oancea 

Aşezare 

Comuna Oancea se întinde pe o suprafaţă de 4.725 ha şi are în componenţa sa 2 sate: Oancea și 

Slobozia Oancea. Comuna este situată în partea de  nord-est  a Judeţului Galaţi şi are ca 

vecinatăţi: 

la nord: Comuna Suceveni, Județ Galați 

la sud: Comuna Vlădești, Județ Galați 

la est: Republica Moldova 

la vest: Comuna Băneasa, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Oancea este de 1.441 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Oancea raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,44% 

Etnia romă reprezintă 0,56%  

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Oancea 

Poliţia Comunei Oancea 
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Oficiu Poștal, Sat Oancea 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Oancea 

Direcţia Regională Drumuri şi Poduri, Sat Oancea 

Direcţia Regională Vamală Galaţi, Sat Oancea 

Biroul Vamal Oancea, Sat Oancea 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Oancea 

Şcoala cu clasele I-VIII, Sat Oancea 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Oancea 

Cămin Cultural Oancea, Sat Oancea 

Cultele: 

Biserica Sf. Gheorghe, Sat Oancea 

Biserica Sf. Ioan Botezatorul, Sat Oancea 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Oancea 

Cabinet veterinar, Sat Oancea 

Asistență socială: 

Centrul de îngrijire bătrâni “Speranța”, Comuna Oancea 

Mediu economic din Comuna Oancea 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Piscicultură 

Comerț 

Principalele obiective economice: 

ferme piscicole 

ferme aredatoare pentru culturile agricole

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Comuna Perchea 

Aşezare 

Comuna Perchea se întinde pe o suprafaţă de 11.614 ha şi are în componenţa sa 2 sate: Pechea și 

Lupele. Comuna este situată în partea de  sud a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comunele Costache Negri și Rediu, Judeţ Galaţi 

la sud: Comunele Slobozia Conachi și Cuza Vodă, Judeţ Galaţi 

la est: Comunele Smârdan și Cuca, Judeţ Galaţi 

la vest: Comunele Liești și Grivița, Judeţ Galaţi 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Pechea este de 10.152 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Pechea raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,93% 

Etnia maghiară 0,02% 

Altă etnie reprezintă 0,05% 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Pechea 

Poliţia Comunei Pechea 

Oficiu Poștal, Sat Pechea 
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Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Pechea 

Remiza de Pompieri Pechea, Sat Pechea 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal Nr. 1, Sat Pechea 

Grădiniţa cu program normal Nr. 2, Sat Pechea 

Grădiniţa cu program normal Nr. 3, Sat Pechea 

Grădiniţa cu program normal Nr. 4, Sat Pechea 

Grupul şcolar "Costache Conachi", Sat Pechea 

Şcoala cu Clasele I-IV Nr.1, Sat Pechea 

Şcoala cu Clasele I-IV Nr. 2, Sat Pechea 

Şcoala cu Clasele I-IV Nr. 3, Sat Pechea 

Şcoala cu Clasele I-IV nr.4, Sat Pechea 

Grupul Şcolar „Costache Conachi” Pechea, Sat Pechea 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Pechea, Sat Pechea 

Cămin Cultural Pechea, Sat Pechea 

Cultele: 

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Sat Pechea 

Biserica Adventistă, Sat Pechea 

Biserica Sf. Arhangheli, Sat Pechea 

Biserica Sf. Împărați, Sat Pechea 

Capela Cuvioasa Paraschiva, Sat Pechea 

Sănătate: 

Centru medico-social, Sat Pechea 

Cabinet medical, Sat Pechea 

Cabinet stomatologic, Sat Pechea 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apa - S.C Apă Canal S.A 

Salubrizare - S.C Leonmar S.R.L  

Sport: 

Asociaţia Sportivă Flacăra 2008 Pechea, Sat Pechea 

Stadionul Comunal Pechea (fotbal), Sat Pechea 

Mediu economic din Comuna Pechea 

Asociații profesionale: 

Societatea Agricolă Agricola Scop, Sat Pechea 

Societatea Agricolă Zorile, Sat Pechea 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Morărit 

Prestări servicii 

Fabricare mobilă 

Lucrearea manuală a covoarelor 
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Comuna Piscu 

Aşezare 

Comuna Piscu se întinde pe o suprafaţă de 5.975 ha şi are în componenţa sa 2 sate: Piscu și 

Vameș. Comuna este situată în partea de  sud-vest a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Slobozia Conachi, Judeţ Galaţi 

la sud: Comuna Independenţa, Judeţ Galaţi; limita teritoriului adiministrativ al Județului Brăila; 

Râul Siret 

la est: Comunele Slobozia Conachi și Independența, Judeţ Galaţi 

la vest: Comuna Tudor Vladimirescu, Judeţ Galaţi 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Piscu este de 4.746 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Piscu raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,99% 

Etnia evrei reprezintă 0,01% 

* La 1 ianuarie 2010, populația Comunei Piscu număra 4974 locuitori 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Piscu 
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Poliţia Comunei Piscu 

Oficiu Poștal, Sat Piscu 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Piscu 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Vameş 

Grădiniţa cu program normal Nr. 1, Sat Piscu 

Grădiniţa cu program normal Nr. 2, Sat Piscu 

Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 1 "Dimitrie Luchian", Sat Piscu 

Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 2 "Ştefan cel Mare", Sat Piscu 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Piscu, Sat Piscu 

2 biblioteci școlare cu peste 20000 de volume 

Cămin Cultural Psicu, Sat Piscu 

Cămin Cultural Vameș, Sat Vameș 

Ansamblul Cultural „Colindiţa” 

Ansamblul Datini din Străbuni „Jienii” 

Cultele: 

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Sat Piscu 

Biserica Sf. Apostoli, Sat Piscu 

Biserica Nașterea Maicii Domnului, Sat Vameș 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Piscu 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apa - Autoritatea locală 

Salubrizare - Autoritatea locală 

Sport: 

Asociaţia Sportivă Siretul Piscu (fotbal), Sat Piscu 

Stadionul Comunal Piscu, Sat Piscu 

Mediu economic din Comuna Piscu 

Asociații profesionale: 

Asociaţia Pensionarilor Piscu afiliaţi la asociaţia pensionarilor Galaţi 

Asociaţia Vânătorilor Piscu afiliaţi la Asociaţia Galaţi. 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Comerț 

Prestări servicii 
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Comuna Poiana 

Aşezare 

Comuna Poiana se întinde pe o suprafaţă de 3.530,98 ha şi are în componenţa sa 2 sate: Poiana și 

Vișina. Comuna este situată în partea de  nord-vest a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: limita teritoriului administrativ al Județului Vrancea 

la sud: Comuna Nicorești, Județ Galați 

la est: Comuna Buciumeni, Județ Galați 

la vest: limita teritoriului administrativ al Județului Vrancea; Râul Siret 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Poiana este de 1.686 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Poiana raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română 94% 

Etnia 6% 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Poiana 

Poliţia Comunei Poiana 

Oficiu Poștal, Sat Poiana 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Poiana 
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Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Poiana  

Grădiniţa cu program normal, Sat Vişina  

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Poiana 

Şcoala cu Clasele I-IV, Sat Vişina 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Poiana, Sat Poiana 

Cămin Cultural Poiana, Sat Poiana 

Cultele: 

Biserica Ortodoxă, Sat Poiana 

Biserica, Sat Vișina 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Poiana 

Cabinet veterinar, Sat Vișina 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritatea locală 

Salubrizare - S.C Cosmesiret S.R.L 

Mediu economic din Comuna Poiana 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Poiana 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată 

Buget proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

obținute 

1 Amenajare șanțuri dalate Buget local  30.000 € 5 luni  

2 Asfaltare ulițe comunale Guvern  24.000.000 lei 1 an  

3 Pietruire drumuri 

comunale 

Buget local  300.000 lei 6 luni  

4 Reabilitare alimentări cu 

apă 

Buget local  12.000.000 lei   

 

Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Poiana 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Alimentare cu apă (2 

puțuri) 

Guvern 

Fonduri 

proprii 

 150.000 € 2015 - 2016  

2 Modernizare prin Guvern  400.000 € 2016  
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asfaltare drumuri 

comunale 

Fonduri 

proprii 

3 Terminare construcție 

Grădiniță 

Guvern  200.000     

4 Reabilitarea conductei 

de alimentare cu apă 

Fonduri 

proprii 

Guvern 

 200.000 €   
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Comuna Priponești 

Aşezare 

Comuna Priponești se întinde pe o suprafaţă de 5.001 ha şi are în componenţa sa 4 sate: 

Priponeștii de Jos, Priponeștii de Sus, Ciorăști și Liești. Comuna este situată în partea de  nord a 

Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord:  limita teritoriului administrativ al Judeţuui Vaslui și al Județului Vrancea 

la sud: Comunele Gohor și Ghidigeni, Județ Galați 

la est: limita teritoriului administrativ al Judeţuui Vaslui 

la vest: limita teritoriului administrativ al Judeţuui Vrancea 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Priponești este de 2.223 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Priponești raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezinta 99,76% 

Etnia romă reprezintă 0,23% 

 

 

Instituţii şi servicii publice  
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Primăria Comunei Priponești 

Poliţia Comunei Priponești 

Oficii Poștale în Satele Priponești, Liești și Ciorăști 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Priponești 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Priponeşti  

Grădiniţa cu program normal, Sat Priponeştii de Jos 

Grădiniţa cu program normal, Sat Ciorăşti 

Grădiniţa cu program normal, Sat Lieşti 

Şcoala Gimnazială Priponeşti, Sat Priponeşti 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Ciorăşti, Sat Ciorăşti  

Şcoala Primară Nr. 2 Ciorăşti , Sat Ciorăşti 

Şcoala Primară Priponeştii de Jos, Sat Priponeştii de Jos 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Priponești 

Cămin Cultural Priponești, Sat Priponești 

Cămin Cultural Ciorăști, Sat Ciorăști 

Cultele: 

Biserica Sf. Apostoli, Sat Ciorăști 

Biserica Adventistă, Sat Priponești 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Priponești 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Priponești 

Mediu economic din Comuna Priponești 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Comerț 

Prestări servicii 
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Priponești 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată 

Buget proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

obținute 

1 Utilaj dezăpezire Buget local  50.000 €  Noiembrie 2014 

2 Modernizare DC 

91 Gara Ghidigeni 

- Liești 

Fonduri 

Consiliu 

Județean Galați 

 4.000.000 lei  Decembrie 2011 

 

Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Priponești 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Reparații drumuri 

comunale 

  4.000.000 lei   

2 Alimentare cu apă   1.800.000 lei   

3 Canalizare   2.000.000 lei   
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Comuna Rădești 

Aşezare 

Comuna Rădești se întinde pe o suprafaţă de 3899,42  ha şi are în componenţa sa 3 sate: Rădești, 

Cruceanu, Oanca. Comuna este situată în partea de  nord a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: limita teritoriului administrativ al Judeţului Vaslui 

la sud: Comunele Jorăsti și Bălăbănești, Judeţ Galaţi 

la est: Orașul Berești, Judeţ Galaţi 

la vest: Comuna Bălăbanești, Judeţ Galaţi 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Rădești este de 1.490 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Rădești raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 100% 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Rădești 

Poliţia Comunei Rădești 

Oficiu Poștal, Sat Rădești 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Rădești 

Educaţie: 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
697 

 
  

Grădiniţa cu program normal, Sat Rădeşti 

Grădiniţa cu program normal , Sat Cruceanu 

Şcoala Gimnazială Rădeşti, Sat Rădeşti 

Şcoala Primară Cruceanu, Sat Cruceanu 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Rădești, Sat Rădești 

Cămin Cultural Rădești, Sat Rădești 

Muzeul Satului Rădeşti 

Cultele: 

Biserica Sf. Nicolae, Sat Rădești 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Rădești 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apa - Autoritatea locală 

Mediu economic din Comuna Rădești 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Rădești 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator 

al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de proiect 

(estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Extinderea rețelei de 

colecatare a canalizării 

și racordarea instituțiilor 

publice la rețeaua de 

canalizare 

Instrumente 

Structurale/ 

Fonduri 

Guvern 

Asigurarea 

racordării întregii 

populații și a 

instituțiilor publice 

la rețeaua de 

canalizare 

5.000.000 lei/ 

1.130.433 € 

24 luni Îmbunătățirea 

condițiilor de viață a 

populației și 

asigurarea 

funcționalității la 

parametric proiectați 

a stațiilor de epurare 

2 Extindere rețele de joasă 

tensiune Sat Rădești - 

Zona Mielu 

Instrumente 

Structurale/ 

Fonduri 

Guvern 

Extinderea rețelei 

de joasă tensiune, 

într-o zonă unde s-

au construit case 

noi 

385.942 lei/ 

85764, 87 € 

12 luni Asigurarea 

iluminatului public 

în această zonă și 

racordarea la noi 

gospodării 

3 Eficientizarea 

consumului de energie 

pentru Comuna Rădești, 

Județ Galați prin 

Instrumente 

Structurale 

Montarea și 

punerea în 

funcțiune a unei 

turbine eoliană cu 

148.315 lei/ 

660.000 € 

12 luni Asigurarea energiei 

pentru iluminatul 

public al localităților 

componente ale 
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construirea unei 

Centrale Electrice 

Eoliene de 300 kw cu 

racordare la sistemul 

electric național 

putere de 300 kw 

cu înălțimea 

turnului până la ax 

turbine de 35,00 m 

Lungimena paletă 

14,00 m, paletă din 

fibra de sticlă, și 

racordarea turbinei 

la sistemul electric 

național 

comunei și reducerea 

cheltuielilor la 

instituțiile bugetare  

4 Extindere alimentare cu 

apă în UAT Comuna 

Rădești, Județul Galați 

Instrumente 

Structurale/ 

Fonduri 

Guvern 

Extinderea 

alimentare cu apă 

în Comuna Rădești, 

Județ Galați prin 

realizarea unui puț 

forat și extinderea 

conductei 

magistrală de la 

Satul Rădești la 

Cătunul Oanca 

1.040.000lei/ 

235.294 € 

 

12 luni Asigurarea unui 

debit sufivient 

pentru întreaga 

populație (24 h din 

24 h) 

5 Reabilitare prin asfaltare 

a rețelei de drumuri de 

Instrumente 

Structurale/ 

Reabilitare prin 

asfaltare a rețelei 

4.746.652 lei/ 

1.073.903 € 

12 luni Reabilitare prin 

asfaltare 
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interes local în Comuna 

Rădești, Județ Galați 

Fonduri 

Guvern 

de drumuri de 

interes local după 

cum urmează 

Lungime totală 

drumuri - 4000 

metrii liniari. Din 

care în Satul 

Cruceanu 1000 

metrii liniri și Satul 

Rădești 3000 metrii 

liniari 

6 Reabilitare Școală cu 

Clasele I-VIII, corp A, 

Comuna Rădești 

Fonduri 

Guvern 

Centrală termică, 

rețele termice 

exterioare, drumuri 

și sistematizări 

curte interioară, 

împrejmuire, rețea 

de apă, rețele 

electrice în incintă 

și alimentare cu 

energie 

644.311,00 lei/ 

145.772,00 € 

12 luni Asigurarea 

condițiilor mai bune 

pentru desfășurarea 

procesului de 

învâțământ 
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Comuna Rediu 

Aşezare 

Comuna Rediu se întinde pe o suprafaţă de 6.127 ha şi are în componenţa sa 2 sate: Rediu și 

Plevna 

Comuna este situată în partea centrală a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comunele Băleni și Suhurlui, Județ Galați  

la sud: Comuna Pechea, Județ Galați 

la est: Comuna Cuca, Județ Galați 

la vest: Comuna Costache Negri, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Rediu este de 1.891 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Rediu raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,96% 

Etnia maghiară reprezintă 0,02% 

Etnia italiană reprezintă 0,02% 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Rediu 
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Poliţia Comunei Rediu 

Oficiu Poștal, Sat Rediu 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Rediu 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Rediu 

Grădiniţa cu program normal, Sat Plevna 

Şcoala Gimnazială Rediu, Sat Rediu 

Şcoala de Arte şi Meserii Rediu, Sat Rediu 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Rediu, Sat Rediu 

Cămin Cultural, Sat Rediu 

Cultele: 

Biserica Ortodoxă, Sat Plevna 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Rediu 

Dispensar veterinar, Sat Rediu 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritatea locală 

Salubrizare S.C Leonmar S.R.L 

Mediu economic din Comuna Rediu 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Rediu 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată 

Buget proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

obținute 

1 Extindere și 

modernizare 

școală existentă 

Buget local 

Ministerul 

Educației 

 500.000 €  2009 - 2013 

2 Achiziția de 

echipamente 

informatice 

Fonduri 

nerambursabile 

   2009 

 

Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Rediu 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Modernizarea canalului 

de desecare 

Surse 

nerambursabile 

 200.000 €  2015 - 2020 

2 Achiziții echipamente 

pentru situații de urgență 

Surse 

nerambursabile 

 500.000 €  2015 - 2020 
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(mașină pompieri, 

autogreder, volla, 

mașină descarcerare) 

3 Modernizare sistem 

informatic pentru situații 

de urgență 

Surse proprii 

Surse 

nerambursabile 

 300.000 €  2015 - 2020 

4 Generator de curent 

electric 

Surse proprii 

Surse 

nerambursabile 

 300.000 €  2015 - 2020 

5 Instalație biogaz Parteneriat 

public privat 

 600.000 €  2015 - 2020 

6 Construirea unei 

centrale eoliene (30 - 40 

de turbine) 

Parteneriat 

public privat 

Contribuție 5% 

 40.000.000 €  2015 - 2020 

7 Modernizare și 

reabilitare drumuri 

comunale 

Surse proprii 

Credite 

Surse 

nerambursabile 

 2.000.000 €  2015 - 2020 

8 Extindere alimentare cu 

apă și canalizare 

Surse proprii 

Credite 

Surse 

nerambursabile 

 2.500.000 €  2015 - 2020 
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9 Înființare rețea de gaze 

în Comuna Rediu 

Surse proprii 

Credite 

Surse 

nerambursabile 

 2.000.000 €  2015 - 2020 

10 Modernizare iluminat 

public 

Surse proprii 

Surse 

nerambursabile 

 700.000 €  2015 - 2020 

11 Reabilitare și extindere 

rețea de irigat 

Surse proprii  500.000 €  2015 - 2020 

12 Extindere intravilan 

Cartier nou (60 case) 

Surse proprii  150.000 €  2015 - 2020 

13 Extindere cimitir Surse proprii  80.000 €  2015 - 2020 

14 Implementarea unui 

sitem de gestionare a 

deșeurilor 

Surse 

nerambursabile 

 700.000 €  2015 - 2020 

15 Extindere sistem de 

colectare 

Surse proprii  300.000 €  2015 - 2020 

16 Creearea infrastructurii 

pentru producția “floor” 

Surse proprii  300.000 €  2015 - 2020 

17 Împădurire (îmbunătățiri 

funciare) 

Surse 

nerambursabile 

 200.000 €  2015 - 2020 

18 Înființare parc (creare de Finanțare  200.000 €  2015 - 2020 
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spații verzi pentru 

înfrumusețare) 

AFM 

19 Organizarea de 

evenimente culturale 

Surse proprii  200.000 €  2015 - 2020 

20 Crearea calendarului 

cultural 

Surse proprii  30.000 €  2015 - 2020 

21 Construirea unui nou 

Cămin Cultural 

Fonduri 

nerambursabile 

 500.000 €  2015 - 2020 

22 Înființare bibliotecă Fonduri 

nerambursabile 

 500.000 €  2015 - 2020 

23 Reabilitare biserică Fonduri 

Ministerul 

Culturii 

 300.000 €  2015 - 2020 

24 Finalizare construcție 

biserica, Sat Plevna 

Fonduri 

Ministerul 

Culturii 

 800.000 €  2015 - 2020 

25 Înființarea unui muzeu Fonduri 

Ministerul 

Culturii 

 200.000 €  2015 - 2020 

26 Reabilitare, dotare și 

modernizare grădiniță 

Fonduri 

nerambursabile 

 400.000 €  2015 - 2020 

27 Înființare bază sportivă Buget local  500.000 €  2015 - 2020 
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Ministerul 

sportului 

28 Construire sală sport Fonduri 

nerambursabile 

 500.000 €  2015 - 2020 

29 Proiecte cu activități 

civice 

Fonduri 

nerambursabile 

 250.000 €  2015 - 2020 

30 Centru de asistență și 

instruire  

Fonduri 

nerambursabile 

 400.000 €  2015 - 2020 

31 Centru medical Fonduri 

nerambursabile 

Credite 

 800.000 €  2015 - 2020 

32 Centru de zi pentru 

bătrâni 

Fonduri 

nerambursabile 

 1.000.000 €  2015 - 2020 

33 Cămin de bătrâni cu 

îngrijire specializată 

Fonduri 

nerambursabile 

 1.000.000 €  2015 - 2020 

34 Dezvoltare rețele de 

internet de mare viteză 

(boardband) pein care 

Primăria Rediu va fi 

conectată cu celelalte 

instituții locale 

Fonduri 

nerambursabile 

 1.000.000 €  2015 - 2020 

32 Implementarea Fonduri  300.000 €  2015 - 2020 
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sistemelor de 

management integrat 

prin achiziții de software 

specializat 

nerambursabile 

33 Instruirea personalului 

angajat în managementu 

proiectelor 

Fonduri 

nerambursabile 

 150.000 €  2015 - 2020 

34 Reabilitarea și dotarea 

clădirii primăriei 

Fonduri proprii  500.000 €  2015 - 2020 

35 Achiziții echipamente 

cadastru (GPS, topo, etc) 

Fonduri 

nerambursabile 

 200.000 €  2015 - 2020 

36 Înființare servicii 

publice (întreținere 

spații verzi, deszăpezire, 

colectare deșeuri) 

Fonduri 

nerambursabile 

 250.000 €  2015 - 2020 
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Comuna Scânteiești 

Aşezare 

Comuna Scânteiești se întinde pe o suprafaţă de 5.023 ha şi are în componenţa sa 2 sate: 

Scânteiești și Fântânele 

Comuna este situată în partea centrală a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comunele Fârtănești și Măstăcani, Județ Galați 

la sud: Comunele Frumușița și Smârdan, Județ Galați 

la est: Comunele Foltești și Frumușița, Județ Galați 

la vest: Comuna Cuca, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Scânteiești este de 2.490 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Scânteiești raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,97% 

Etnia romă reprezintă 0,03% 

Instituţii şi servicii publice  

 

Primăria Comunei Scânteiești 
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Poliţia Comunei Scânteiești 

Oficii Poștale în Satele Fântânele și Scânteiești 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Scânteiești 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Fântânele  

Grădiniţa cu program normal, Sat Scânteieşti 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Fântânele 

Şcoala cu Clasele I-IV, Sat Scânteieşti 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Scânteiești, Sat Scânteieşti 

Cămin Cultural Scânteiești, Sat Scânteieşti 

Cultele: 

Biserica Sf. Gheorghe, Sat Scânteieşti 

Biserica Sf. Apostoli, Sat Fântânele 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Scânteieşti 

Cabinet medical, Sat Fântânele 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritatea locală 

Mediu economic din Comuna Scânteieşti 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Panificație 

Comerț 

 

  

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Comuna Schela 

Aşezare 

Comuna Schela se întinde pe o suprafaţă de 4.419,66 ha şi are în componenţa sa 2 sate: Schela și 

Negrea 

Comuna este situată în partea de  sud a judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comunele Cuza Vodă și Smârdan, Județ Galați 

la sud: Braniștea, Județ Galați 

la est: Comunele Smârdan și Șendreni, Județ Galați 

la vest: Comunele Independența și Slobozia Conachi, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Schelea este de 3.690 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Schelea raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,84% 

Etnia romă reprezintă 0,16% 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Schelea 

Poliţia Comunei Schelea 
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Oficiu Poștal, Sat Schelea 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Schelea 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Schela 

Grădiniţa cu program normal, Sat Negrea 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Schela 

Şcoala cu Clasele I-IV, Sat Negrea 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Schela, Sat Schela 

Casa Cultură, Sat Schela 

Cultele: 

Biserica Comunală Schela 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Schela 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apa - Autoritatea locală 

Salubrizare - Autoritatea locală 

Iluminat public - Autoritatea locală 

Sport: 

Asociaţia Sportivă Petrolul Schela (fotbal), Sat Schela 

Stadion Comunal Schela, Sat Schela 

Mediu economic din Comuna Schela 

Asociații profesionale: 

Asociaţia agricolă Albina, Sat Schela 

Societatea Agricolă Schela, Sat Schela 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Comerț 

Industrie alimentară 

Industrie petrolieră - extracție țiței 

Televiziune prin cablu 

 

 

  

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Comuna Șendreni 

Aşezare 

Comuna Șendreni se întinde pe o suprafaţă de 4.734 ha şi are în componenţa sa 3 sate: Şendreni, 

Şerbeştii-Vechi și Movileni 

Comuna este situată în partea de  sud a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comunele Smârdan și Schela, Județ Galați 

la sud: limita teritoriului administrativ al Județului Brăila 

la est: Comuna Braniștea, Județ Galați 

la vest: Municipiul Galați, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Șendreni este de 3.641 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Șendreni raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,51% 

Etnia romă reprezintă 0,22% 

Etnia maghiară reprezintă 0,15% 

Etnia germană reprezintă 0,06% 

Etnia bulgară reprezintă 0,03% 
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Etnia cehă reprezintă 0,03% 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Șendreni 

Poliţia Comunei Șendreni 

Oficiu Poștal, Sat Șendreni 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Șendreni 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Şendreni 

Grădiniţa cu program normal, Sat Movileni 

Grădiniţa cu program normal, Sat Şerbeştii Vechi 

Şcoala Gimnazială, Sat Şendreni 

Şcoala Primară, Sat Movileni 

Şcoala Primară, Sat Șerbeştii Vechi 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Şendreni, Sat Şendreni 

Cămin Cultural Şendreni, Sat Şendreni 

Cultele: 

Biserica Nașterea Maicii Domnului, Sat Movileni 

Biseica Sf. Arhangheli, Sat Şendreni 

Mânăstirea Sf. Trifon, Sat Şendreni 

Sănătate: 

Dispensar, Sat Şendreni 

Cabinet medical, Sat Movileni 

Cabinet medical, Sat Șerbeştii Vechi 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apa - S.C Apă Canal S.A 

Salubrizare - Autoritatea locală 

Sport: 

Bază sportivă, Comuna Şendreni 

Sală de sport, Comuna Şendreni 

Mediu economic din Comuna Şendreni 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Prestări servicii 

Comerț 

Piscicultură 

Prelucrarea lemnului 

  

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 – 2020 în cadrul Comunei Şendreni 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de proiect 

(estimată) 

Buget 

estimat al 

proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Modernizare 

infrastructurii de 

drumuri comunale 

Buget 

național/ 

Buget local 

Îmbunătățirea și 

modernizarea 

infrastructurii de 

drumuri rutiere în 

toată comuna 

 2015 - 2020  

2 Modernizarea 

infrastructurii de 

drumuri de exploatere 

Fonduri 

Europene - 

PNDR 

Modernizare 

drumuri de 

exploatere 

 2015 - 2020  

3 Înființarea sistemului 

centralizat de canalizare 

și stației de epurare 

POS Mediu - 

Axa 

Prioritară 1 

Înființarea sistemului 

de canalizare și 

stației de epurare 

 2015 - 2020  

4 Amenajarea de trotuare 

publice 

Buget 

național/ 

Buget local 

Amenajare de 

trotuare și podețe 

 2015 - 2020  

5 Modernizarea sistemului 

de iluminat public 

Buget 

național/ 

Modernizarea 

sistemului de 

 2015 - 2020  
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Buget local iluminat public în 

comună 

6 Înființarea sistemului 

centralizat a sistemului 

cu gaze 

Parteneriat 

public privat 

Înființarea sistemului 

centralizat de 

alimentare cu gaze 

 2015 - 2020  

7 Întreținerea 

infrastructurii rutiere 

Buget local Întreținerea 

infrastructurii rutiere 

 2015 - 2020  

8 Construire parcări Buget 

național/ 

Buget local 

Construire parcări  2015 - 2020  

9 Sprijinirea mediului de 

afaceri prin înființarea 

unei structuri de tip 

laborator de afaceri 

Fonduri 

Europene - 

Programul 

Operațional 

Regional 

Creșterea numărului 

de agenți economici 

privați 

 2015 - 2020  

10 Asigurarea accesului la 

programe de updatare 

tehnologică sau 

retehnologizare conform 

normelor U.E 

Fonduri 

Europene - 

Programul 

Operațional 

Regional 

Asigurarea cadrului 

necesar pentru 

stimularea realizării 

de investiții în 

comună 

 2015 - 2020  

11 Promovarea și 

prezentarea pe site - ul 

Fonduri 

Europene - 

Creșterea numărului 

de investitori în 

 2015 - 2020  
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primăriei a firmelor mici Programul 

Operațional 

Regional/ 

Buget local 

comună 

12 Campaniile de 

promovare a Comunei 

Suceveni 

Buget local/ 

Parteneriat 

public privat 

Creșterea numărului 

de investitori în 

comună 

 2015 - 2020  

13 Promovarea sit-ului 

arhitectural 

Fonduri 

Europene 

Promovarea sit-ului 

arhitectural 

 2015 - 2020  

14 Construirea unei baze de 

agrement pe malul 

Siretului 

Fonduri 

europene/ 

Buget 

național/ 

Buget local 

Dezvoltarea unei 

baze de agrement pe 

malul Siretului 

 2015 - 2020  

15 Promovarea cooperării 

locale, regionale, 

naționale și 

internaționale 

Fonduri 

Europene - 

POS CCE/ 

Buget local/ 

Alte fonduri 

Promovarea 

cooperării locale, 

regionale, naționale 

și internaționale 

 2015 - 2020  

16 Cooperarea 

transfrontalieră pentru 

dezvoltarea mediului de 

Programul 

Operațional 

de Cooperare 

Asigurarea cadrului 

necesar pentru 

stimularea realizării 

 2015 - 2020  
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afaceri România - 

Ucraina - 

Republica 

Moldova 

de investiții în 

comună 

17 Diversificarea ofertei 

pentru petrecerea 

timpului liber 

Buget 

național/ 

Biget local 

Dezvoltarea unei 

baze de agrement pe 

malul Siretului 

 2015 - 2020  

18 Creșterea capacității de 

autofinanțareprin crearea 

locurilor de muncă 

Parteneriat 

public privat/ 

Fonduri 

Europene 

Îmbunătățirea 

nivelului de trai al 

populației prin 

creșterea ratei de 

ocupare 

 2015 - 2020  

19 Salubrizarea și 

colectarea selectivă a 

deșeurilor 

Fonduri 

europene/ 

Buget 

național/ 

Buget local 

Gestionarea eficientă 

a colectării 

deșeurilor 

 2015 - 2020  

20 Utilizarea energiei 

regenerabile prin 

asigurarea energiei 

electrice cu ajutorul 

energiei eoliene 

Buget 

național/ 

Buget local 

Utilizarea energiei 

regenerabile prin 

asigurarea energiei 

electrice cu ajutorul 

energiei eoliene 

 2015 - 2020  



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
719 

 
  

21 Înființarea unui sistem 

de colectare a apelor 

pluviale 

Buget local Asigurarea 

infrastructurii 

necesare pentru 

prevenirea 

calamităților naturale 

 2015 - 2020  

22 Realizarea unui plan de 

ecologizare a comunei 

Parteneriat 

public privat/ 

Buget local 

Realizarea unui plan 

strategic de 

ecologizare 

 2015 - 2020  

23 Programe pentru 

reducerea poluării 

Fonduri 

europene - 

POS CCE 

Dezvoltarea durabilă 

a zonei asigurând în 

permanență protecția 

mediului 

 2015 - 2020  

24 Dotarea cu utilaje 

necesare pentru situații 

de urgență 

Buget 

național/ 

Buget local 

Dotarea cu utilaje 

necesare pentru 

situații de urgență 

 2015 - 2020  

25 Proiecte specifice 

NATURA 2000 

Fonduri 

europene/ 

Buget 

național 

Dezvoltarea durabilă 

a zonei asigurând în 

permanență protectia 

mediului 

 2015 - 2020  

26 Ecologizarea cursurilor 

de apă 

Fonduri 

Europene - 

POS Mediu/ 

Realizarea unui plan 

strategi de 

ecologizare a 

 2015 - 2020  
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Buget 

național 

cursurilor de apă 

27 Construirea unui lacaș 

de cult în Satul Serbeștii 

Vechi 

Buget 

național/ 

Buget local 

Creerea unor noi 

locașe de cult 

 2015 - 2020  

28 Modernizarea unui teren 

de fotbal 

Buget 

național/ 

Buget local 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

sportive și petrecerea 

timpului liber 

 2015 - 2020  

29 Construirea, 

modernizarea și dotarea 

grădinițelor din comună 

Buget 

național/ 

Buget local 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

învățământ la 

standarde european 

 2015 - 2020  

30 Dotarea cu material 

didactic a școlilor 

Buget 

național/ 

Buget local 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

învățământ la 

standarde european 

 2015 - 2020  

31 Modernizarea 

infrastructurii de IT 

Fonduri 

europene - 

POS CCE 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

învățământ la 

standarde european 

 2015 - 2020  

32 Conservarea și punerea Fonduri Asigurarea unei  2015 - 2020  
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în valoare a culturii, 

obiceiurilor și tradițiilor 

locale 

europene - 

Programul 

Operațional 

Regioal 

infrastructuri 

culturale le 

standarde europene 

33 Sprijinirea 

învățământului 

vocațional, profesional 

și tehnic 

Fonduri 

europene - 

POS DRU 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

învățământ la 

standarde europeane 

 2015 - 2020  

34 Sprijinirea agențiolor 

economici care investesc 

în calitatea resurselor 

umane 

Fonduri 

europene - 

POS CCE 

Sprijinirea agențiolor 

economici care 

investesc în calitatea 

resurselor umane 

 2015 - 2020  

35 Promovarea de 

programe, de formare și 

reconversie profesională 

Fonduri 

europene - 

POS DRU/ 

POS CCE 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

învățământ la 

standarde europeane 

 2015 - 2020  

36 Diversificarea profilelor 

de învățământ cu 

adaptarea la noile cerințe 

POS DRU Dezvoltarea 

infrastructurii de 

învățământ la 

standarde europeane 

 2015 - 2020  

37 Promovarea 

potentialului cultural 

Programul 

Operațional 

Creșterea interesului 

locuitorilor pentru 

 2015 - 2020  
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de Cooperare 

România - 

Ucraina - 

Republica 

Moldovă 

patrimoniul cultural 

38 Construirea unui Cămin 

de zi pentru bătrâni 

Fonduri 

europene - 

Programul 

Operațional 

Regioanal 

Dezvoltarea 

infrastructurii de tip 

social și apoi 

sprijinirea 

dezvoltării societății 

civile în domeniul 

social 

 2015 - 2020  

39 Înființarea serviciului de 

tip after - school 

Fonduri 

europene - 

PNDR 

Înființarea 

serviciului de tip 

after - school 

 2015 - 2020  

40 Construirea și dotarea 

unui centru medical 

Fonduri 

europene - 

Programul 

Operațional 

Regioanal 

Asigurarea unor 

servicii de sănătate 

la standarde 

europene 

 2015 - 2020  

41 Implementarea de 

programe, de asistență 

Buget 

național 

Asigurarea 

condițiilor normale 

 2015 - 2020  
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pentru persoane 

defavorizate 

de viață pentru toate 

persoanele cu nevoi 

sociale; diminuarea 

sectorului social; 

încurajarea înființării 

de ONG - uri care să 

implice mediatizarea 

și respectarea 

standardelor în 

domeniu 

42 Sprijinirea tinerilor în 

vederea obținerii unui 

loc de muncă 

POS DRU Sprijinirea tinerilor 

în vederea obținerii 

unui loc de muncă 

 2015 - 2020  

43 Sprijinirea persoanelor 

interesate în dezvoltarea 

unei mici afaceri 

POS DRU Implementarea de 

proiecte pentru 

srijinirea persoanelor 

interesate în 

dezvoltarea unei 

mici afaceri  

 2015 - 2020  

44 Sprijinul acordat 

implementării unor 

politici pro - active de 

POS DRU Implementarea 

proiectelor privind 

dinamizarea 

 2015 - 2020  
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combatere a șomajului sectorului social 

45 Promovarea programelor 

de combatere a sărăciei 

POS DRU Asigurarea 

condițiilor normale 

de viață pentru toate 

persoanele cu nevoi 

sociale; dimanizarea 

sectorului social 

 2015 - 2020  

46 Dezvoltarea gamei de 

servicii pentru 

persoanele cu handicap 

POS DRU Dezvoltarea 

infrastructurii de tip 

social și apoi 

srijinirea dezvoltării 

sociale civile în 

domeniul social. 

Încurajarea înființării 

de ONG-uri care să 

se implice în 

mediatizarea și 

respectarea 

standardelor în 

domeniu 

 2015 - 2020  

47 Implmentarea unei 

campanii împotriva 

Buget 

național 

Implmentarea unei 

campanii împotriva 

 2015 - 2020  
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violenței domestice violenței domestice 

48 Dezvoltarea capacității 

administrative 

Fonduri 

europene/ 

Programu 

Operațional 

DCA 

Dezvoltarea 

capacității 

administrative 

 2015 - 2020  

49 Perfecționarea 

personalului primăriei 

Buget 

național 

Asigurarea 

serviciilor publice în 

corcordanță cu 

legislația națională și 

europeană 

 2015 - 2020  

50 Creșterea gradului de 

calificare a 

funcționarilor 

Programu 

Operațional 

DCA 

Asigurarea 

serviciilor publice în 

corcordanță cu 

legislația națională și 

europeană 

 2015 - 2020  

51 Creșterea gradului de 

comunicare digitală 

Fonduri 

europene 

Dezvoltarea 

serviciilor publice 

 2015 - 2020  
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Comuna Slobozia Conachi 

Aşezare 

Comuna Slobozia Conachi se întinde pe o suprafaţă de 6.134 ha şi are în componenţa sa 2 sate: 

Slobozia Conachi și Izvoarele 

Comuna este situată în partea de  sud a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Pechea, Județ Galați 

la sud: Comunele Independența și Piscu, Județ Galați 

la est: Comunele Cuza Voda și Schela, Județ Galați 

la vest: Comuna Tudor-Vladimirescu, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Slobozia Conachi este de 4.024 persoane conform 

Recensemântului din anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Slobozia Conachi raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,79% 

Etnia romă reprezintă 0,21% 

 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Slobozia Conachi 



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
727 

 
  

Poliţia Comunei Slobozia Conachi 

Oficiu Poștal, Sat Slobozia Conachi 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Slobozia Conachi 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Slobozia Conachi 

Grădiniţa cu program normal, Sat Izvoarele 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Slobozia Conach 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Izvoarele 

Cultură: 

Biblioteca Conumală Slobozia Conachi, Sat Slobozia Conachi  

Cămin Cultural Slobozia Conachi, Sat Slobozia Conachi 

Cultele: 

Biserica Pogorârea Sf. Duh, Sat Slobozia Conachi 

Biserica, Sat Izvoarele 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Slobozia Conachi 

Cabinet stomatologic, Sat Slobozia Conachi 

Circumscripţia Sanitar Veterinară, Sat Slobozia Conachi 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - S.C Apă Canal S.A 

Salubrizare - S.C Gemina Servexim S.A 

Mediu economic din Comuna Slobozia Conachi 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Morărit 

Panificație 

Industrie petrolieră - extracție petrol  

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Slobozia Conachi 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Modernizare drumuri 

locale 

PNDL Drumuri 7.000.000 lei + 

TVA 

2014 - 2015  

2 Asfaltare rețea stradală 

în Comuna Slobozia 

Conachi – 32 Km 

Instrumente 

Structurale 

Drumuri 10.000.000 lei 

+ TVA 

2015 - 2018  

3 Amenajare trotuare Fonduri proprii Drumuri 400.000 lei 2016 - 2018  

4 Amenajare șanțuri 

betonate 

Fonduri proprii Drumuri 800.000 lei 2016 - 2018  

5 Grădiniță cu 2 grupe în 

Satul Izvoarele, Comuna 

Slobozia Conachi 

Fonduri 

guvernamentale 

Învățământ 800.000 lei 2015 - 2015  

6 Creșă - grădiniță cu 3 

grupe, Comuna Slobozia 

Conachi 

Fonduri 

guvernamentale 

Învățământ 1.850.000 lei 2017 - 2018  

7 After school Fonduri 

guvernamentale 

Învățământ 900.000 lei 2018 - 2019  
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8 Reabilitare Școala din 

Deal 

Fonduri 

guvernamentale 

Învățământ 1.000.000 lei 2015  

9 Amenajare și dotare 

spațiu de joacă pentru 

preșcolari 

Sponsorizare 

OMV Petrom 

Învățământ 75.000 lei 2016  

10 Reabilitare Sală de Sport 

(anexe, acoperiș, 

încălzire) 

Fonduri 

guvernamentale 

Învățământ 300.000 lei 2017  

11 Reabilitare Cămin 

Cultural în Sat 

Izvoarele, Comuna 

Slobozia Conachi 

Instrumente 

Structurale 

Cultură 600.000 lei 2015 - 2016  

12 Modernizare stadion 

Valea Satului 

 Tineret - sport 200.000 lei 2018  

13 Înființare structură 

agrement în Comuna 

Slobozia Conachi 

Instrumente 

Structurale 

Recreere și sport 12.626.147 lei 2018 - 2020  

14 Centru social pentru 

persoane vârstince 

Fonduri 

guvernamentale 

Protecție socială 600.000 lei 2016 - 2017  

15 Capele mortuale la 

bisericile din Comuna 

Slobozia Conachi 

Fonduri 

guvernamentale 

Religie 600.000 lei 2015 - 2017  
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16 Reabilitarea sistemelor 

de încălzire în lăcașirule 

de cult 

Fonduri 

guvernamentale 
Religie 200.000 lei 2018  

17 Îmbunătățirea calității 

mediului prin înființare 

spații verzi în Comuna 

Slobozia Conachi 

Fonduri 

guvernamentale 
Mediu 1.800.000 lei 2016 - 2017  

18 Regularizare Pârâu 

Suhurlui 

Fonduri 

guvernamentale 
Mediu 1.5000.000 lei 2015 - 2018  

19 Combaterea inundațiilor 

prin amenajare albie 

torent Breana, amenajare 

casiuri și baraje pe 

ravene versant estic 

Fonduri 

guvernamentale 
Mediu 500.000 lei 2016 - 2019  

20 Împădurire versant estic 

al Comunei Slobozia 

Conachi 

Fonduri 

guvernamentale 
Mediu 2.000.000 lei 2017  

21 Extinderea și 

modernizarea serviciului 

de întreținere a 

domeniului public - 

achiziție utilaje - tractor 

Instrumente 

Structurale 

Mediu 500.000 lei 2018  
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cu remorcă 

22 Extindere și 

modernizare rețea 

iluminat public 

Fonduri proprii Asigurare cu 

utilități 

2.000.000 lei 2015  

23 Extindere rețea electrică 

(Cartier Tancuri V și N) 

Fonduri proprii Asigurare cu 

utilități 

800.000 lei 2016 - 2017  

24 Extindere rețea 

canalizare 

Măsura 322 - 

Instrumente 

Structurale 

Asigurare cu 

utilități 

9.000.000 lei 2019 - 2020  

25 Modernizare Piață Agro-

indusstrială (construcție 

hală, racordare la apă și 

la canaliazre) 

Fonduri 

guvernamentale 

Asigurare cu 

utilități 

300.000 lei 2017 - 2019  
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Comuna Smârdan 

Aşezare 

Comuna Smârdan se întinde pe o suprafaţă de 14.560 ha şi are în componenţa sa 3 sate: 

Smârdan, Cișmele și Mihail Kogălniceanu. Comuna este situată în partea de  sud a Judeţului 

Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comunele Scânteiești și Cuca, Judeţ Galaţi 

la sud: Comuna Șendreni și Municipiul Galaţi, Judeţ Galaţi 

la est: Comunele Vânători, Frumușita și Tulucesti, Judeţ Galaţi 

la vest: Comunele Pechea, Cuza Voda și Schelea, Judeţ Galaţi 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Smârdan este de  4.810  persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Smârdan raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 100% 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Smârdan 

Poliţia Comunei Smârdan 

Oficii Poștale în Satele Cișmele și Smârdan 
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Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Smârdan 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Smârdan  

Grădiniţa cu program normal, Sat Mihail Kogălniceanu 

Grădiniţa cu program normal, Sat Cişmele 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Smârdan 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Mihail Kogălniceanu 

Şcoala cu Clasele I-IV, Sat Cişmele 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Smâdan, Sat Smârdan 

Cămin Cultural Smârdan, Sat Smârdan 

Cultele: 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Cişmele 

Biserica Intrarea in Ierusalim, Sat Smârdan 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Smârdan 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apa - Autoritatea locală  

Salubrizare - S.C. Rer Ecologic Service Galati S.R.L 

Sport: 

Asociaţia Sportivă MĂLINA Smârdan (fotbal), Sat Smârdan 

Stadion Comunal, Sat Smârdan 

Mediu economic din Comuna Smârdan 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

 

 

Comuna Smulți 

Aşezare 

Comuna Smulți se întinde pe o suprafaţă de 5.563 ha şi are în componenţa sa 1 sate: Smulți  

Comuna este situată în partea de  centru-nord a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Drăgușeni, Judeţ Galaţi 

la sud: Comunele Corni şi Valea Mărului, Judeţ Galaţi 

la est: Comuna Vârlezi, Judeţ Galaţi 

la vest: Comuna Corod, Judeţ Galaţi 

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Smulți este de 1.342 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Smulți raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,94% 

Etnia germană reprezintă 0,06% 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Smulți 

Poliţia Comunei Smulți 

Oficiu Poștal, Sat Smulți  

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Smulţi  

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal  

Şcoala Gimnazială 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Smulţi  

Biblioteca Școlară - Școala Gimnazială Smulţi  

Cămin Cultural Smulți 

Cultele: 

Biserica Ortodoxă Nouă 

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Biserica Sf. Nicolae 

Biserica Sf. Voievozi 

Sănătate: 

Cabinet medical 

Serviciile de utilitate publică: 

Salubrizare - S.C. France Construction S.R.L. 

Mediu economic din Comuna Smulți 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Viticultură 
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Smulți 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală abordată de proiect 

(estimată) 

Buget 

estimat al 

proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate 

estimate 

1 Modernizare ”Camin 

Cultural”din com. 

Smulti, jud. Galati 

FEADR/PNDR 

Masura 413-

322 

”Renovarea, dezvoltarea satelor, 

imbunatatirea serviciilor de baza 

pentru economia si populatia rurala si 

punerea in valoare a mostenirii rurale” 

400.162 

lei 

2014-2015  

2 Modernizare drumuri 

locale din com. Smulti, 

jud. Galati 

MDRAP Program de dezvoltare rurala 4.825.217 

lei 

2014-2015  

3 Infiintare sistem de 

alimentare cu apa in 

com. Smulti, jud. Galati 

MDRAP Program de dezvoltare rurala 2.675.103 

lei 

2014-2015  

4 Amenajare ”Parc 

Comunal” din com. 

Smulti, jud. Galati 

Cofinantat de 

PNDR prin 

Masura 413-

322 

”Renovarea, dezvoltarea satelor, 

imbunatatirea serviciilor de baza 

pentru economia si populatia rurala si 

punerea in valoare a mostenirii rurale” 

235.531 

lei 

2015-2016  
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Comuna Suceveni 

Aşezare 

Comuna Suceveni se întinde pe o suprafaţă de 7.032 ha şi are în componenţa sa 2 sate: Suceveni 

și Rogojeni. Comuna este situată în partea de  nord a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Căvădinești, Judeţ Galaţi 

la sud: Comunele Băneasa şi Oancea, Judeţ Galaţi 

la est: Republica Moldova 

la vest: Comunele Berești Meria și Băneasa, Judeţ Galaţi 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Suceveni este de 1.819 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Suceveni raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,615 

Etnia romă reprezintă 0,09% 

Etnia maghiară reprezintă 0,04% 

Etnia ucraineană reprezintă 0,04% 

Etnia rusă - lipoveni reprezintă 0,04% 

Altă etnie reprezintă 0,18% 

Instituţii şi servicii publice  
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Primăria Comunei Suceveni 

Poliţia Comunei Suceveni 

Oficiu Poștal, Sat Suceveni 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Suceveni 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Suceveni 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Suceveni  

Grădiniţa cu program normal, Sat Rogojeni 

Şcoala Gimnazială, Sat Suceveni 

Şcoala Gimnazială, Sat Rogojeni 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Suceveni, Sat Suceveni 

Cămin Cultural Suceveni, Sat Suceveni 

Casa rurală Ion Avram Dunăreanu, Sat Rogojeni 

Cultele: 

Biserica Adventistă, Sat Rogojeni 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Rogojeni 

Biserica Adventistă, Sat Suceveni 

Biserica Sf. Împărați, Sat Suceveni 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Suceveni 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apa - Autoritatea locală 

Salubrizare -  S.C. Bujor Prestserv S.R.L 

Mediu economic din Comuna Suceveni 

Asociații profesionale: 

Societatea Agricolă Albiţa 

Societatea Agricolă Lucia 

Societatea Agricolă Ştefan cel Mare 

Societatea Agricolă Unirea 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Viticultură 

Apicultură 

 

 

  

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Suceveni 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Înființare sistem 

centralizat de colectare 

apă uzată, canalizare și 

stație de epurare, în 

Localitatea Suceveni, 

Județ Galați 

Fonduri 

Structurale/ 

Fonduri de la 

Guvern/ + 

Fonduri proprii 

Servicii publice 8.000.000 lei 12 luni Îmbunătățirea 

condițiilor de mediu, 

a condițiilor sanitare 

și prevenirea 

inundațiilor pentru 

întreaga populație 

2 Înființare sistem 

centralizat de colectare 

apă uzată, canaliare și 

stație de epurare, în 

Localitatea Rogojeni, 

Comuna Suceveni, Județ 

Galați 

Fonduri 

Structurale/ 

Fonduri de la 

Guvern/ + 

Fonduri proprii 

Servicii publice 8.000.000 lei 12 luni Îmbunătățirea 

condițiilor de mediu, 

a condițiilor sanitare 

și prevenirea 

inundațiilor pentru 

întreaga populație 

3 Modernizare drumuri de 

interes local în Sat 

Rogojeni, Comuna 

Fonduri 

Structurale / 

Fonduri de la 

Cultură 2.500.000 lei 12 luni Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere 
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Suceveni, Județ Galați Guvern/ + 

Fonduri proprii 

4 Modernizare Cămin 

Cultural în Sat Rogojeni, 

Comuna Suceveni, Județ 

Galați 

Fonduri 

Structurale / 

Fonduri de la 

Guvern/ + 

Fonduri proprii 

Cultură 2.500.000 lei 12 luni Asigurarea unor 

condiții normale 

pentru desfășurarea 

procesului cultural 

educativ 

5 Modernizare Cămin 

Cultural în Sat Suceveni, 

Comuna Suceveni, Județ 

Galați 

Fonduri 

Structurale / 

Fonduri de la 

Guvern/ + 

Fonduri proprii 

Cultură 2.500.000 lei 12 luni Asigurarea unor 

condiții normale 

pentru desfășurarea 

procesului cultural 

educativ 

6 Reabilitarea, 

modernizarea și dotarea 

cu echipamente a 

muzeului din Localitatea 

Rogojeni, Comuna 

Suceveni, Județ Galați 

Fonduri 

Structurale / 

Fonduri de la 

Guvern/ + 

Fonduri proprii 

Cultură 4.000.000 lei 24 luni Asigurarea unor 

condiții normale 

pentru desfășurarea 

procesului cultural 

educativ 

7 Reabilitare și 

modernizare sediului 

Primăriei Comunei 

Suceveni 

Fonduri 

Structurale / 

Fonduri de la 

Guvern/ + 

Învățământ 3.000.000 lei 12 luni Asigurarea unui 

cadru optim și 

contemporan pentru 

derularea activității 
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Fonduri proprii administrative 

8 Reabilitare, 

modernizare, dotare 

Școala Vasile Burlui din 

Localitatea Suceveni 

Fonduri 

Structurale / 

Fonduri de la 

Guvern/ + 

Fonduri proprii 

Învățământ 2.000.000 lei 10 luni Asigurarea unor 

condiții optime 

normale și optime 

pentru desfășurarea 

procesului 

educațional 

9 Reabilitare, modernizare 

și dotare a grădinițelor 

din Satele Rogojeni și 

Suceveni  

Fonduri 

Structurale / 

Fonduri de la 

Guvern/ + 

Fonduri proprii 

Învățământ 2.000.000 lei 10 luni Asigurarea unor 

condiții optime 

normale și optime 

pentru desfășurarea 

procesului 

educațional 

10 Înființare Piață agro-

alimentară în Suceveni 

Fonduri 

Structurale / 

Fonduri de la 

Guvern/ + 

Fonduri proprii 

Stimularea 

producătorilor 

locali și Comerț 

1.500.00 lei 6 luni Asigurarea unor 

condiții normale 

pentru desfășurarea 

comerțului pentru 

producătorii locali și 

ai celor din 

comunele învecinate 

11 Realizarea unui centru 

de cazare vârstnici în 

Fonduri 

Structurale / 

Servicii publice 

de asistență socilă 

6.000.000 lei 24 luni Asigurarea unor 

condiții normale 
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Comuna Suceveni, Județ 

Galați 

Fonduri de la 

Guvern/ + 

Fonduri proprii 

pentru desfășurarea 

procesului de 

protecție socială 

12 Eficientizarea 

consumului de energie 

electrică al U.A.T 

Comuna Suceveni prin 

construirea unei centrale 

electrice eoliene 2000 

kw cu racord la sistemul 

electric național 

Fonduri 

Structurale / 

Fonduri de la 

Guvern/ + 

Fonduri proprii 

Servicii publice 5.000.000 24 luni Reducerea 

cheltuielilor cu 

iluminatul public la 

nivelul Comunei 

Suceveni 

13 Reparație capitală la 

instalația de iluminat 

public în Comuna 

Suceveni 

Fonduri 

Structurale / 

Fonduri de la 

Guvern/ + 

Fonduri proprii 

Servicii publice 1.000.000 lei 10 luni Asigurarea prestării 

de servicii de bună 

calitate cetățenilor 

comunei 

14 Oorganizarea sistemului 

de colectare selectivă a 

deșeurilor în Localitatea 

Rogojeni 

Fonduri 

Structurale / 

Fonduri de la 

Guvern/ + 

Fonduri proprii 

Servicii publice 1.000.000 lei 4 luni Asigurarea prestării 

de servicii de bună 

calitate cetățenilor 

comunei 

15 Reabilitare, modernizare Asigurarea Servicii publice 1.000.000 lei 6 luni Asigurarea prestării 
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și dotare dispensar 

medical în Satele 

Rogojeni și Suceveni 

prestării de 

servicii de bună 

calitate 

cetățenilor 

comunei 

de servicii de 

sănătate și asistență 

medicală de bună 

calitate către 

cetățenii comunei 

16 Oorganizarea sistemului 

de colectare selectivă a 

deșeurilor în Localitatea 

Rogojeni 

Fonduri 

Structurale / 

Fonduri de la 

Guvern/ + 

Fonduri proprii 

Servicii publice 1.000.000 lei 4 luni Asigurarea prestării 

de servicii de calitate 

către cetățenii 

comunei, protecția 

mediului, protecția 

nivelului de sănătate 

prin menținerea unui 

grad ridicat de 

curățenie 
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Comuna Suhurlui 

 

Aşezare 

Comuna Suhurlui se întinde pe o suprafaţă de 1.923,10 ha şi are în componenţa sa 1 sate: 

Suhurlui 

Comuna este situată în partea central-estică a judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Băleni, Județ Galați 

la sud: Comuna Rediu, Județ Galați 

la est: Comuna Rediu, Județ Galați 

la vest: Comunele Costache Negri și Cudalbi, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Suhurlui este de 1.291 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Suhurlui raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,96% 

Etnia maghiară reprezintă 0,02% 

Etnia italiană reprezintă 0,02% 

Instituţii şi servicii publice  
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Primăria Comunei Suhurlui 

Poliţia Comunei Suhurlui 

Oficiu Poștal Suhurlui 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Suhurlui 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal 

Şcoala cu clasele I-VIII 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Suhurlui (nefuncțională) 

Cămin Cultural 

Casa rurală „Ion Avram Dunăreanu” 

Cultele: 

Biserica Sf. M. Mc. Dimitrie 

Sănătate: 

Cabinet medical 

Serviciile de utilitate publică: 

Salubrizare - S.C Leonmar S.R.L 

Mediu economic din Comuna Suhurlui 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

 

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Suhurlui 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată 

Buget proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

obținute 

1 Modernizare DC 

26 

Fonduri 

proprii 

Asfaltare drum 1.185.293 lei 2012 - 2014 75% 

2 Înființare 

Gospodarie apă 

Fonduri 

proprii 

Puț și rezervor apă 547.114 lei 2013 - 2014 100% 

3 Extindere 

Gospodărie apă 

Fonduri 

proprii 

 487.422 lei 2014 - 2015 40% 

4 Proiect Măsura 

125 

Fonduri 

Europene 

Modernizare 5 Km 

drum extravilan 

19.040 lei  0% 

5 Reabilitare 

primărie 

Fonduri 

proprii 

Reabilitare totală 315.723 lei 2008 - 2009 100% 

6 Teren sport Fonduri 

proprii 

 197.622 lei 2009 - 2010 100% 

7 Împădurire 89 ha Fonduri 

Guvern 

Împădurire terenuri 

accidentate 

68.122 lei 2011 - 2013 0% 

8 Amenajare parc Fonduri 

proprii 

Recreere 38.995 lei 2012 100% 

9 Extindere rețea 

electrică 

Fonduri 

proprii 

 76.835 lei 2014 100% 
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Suhurlui 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Modernizare DC Fonduri 

Europene 

 1.486.119 lei   

2 Reabilitare DC 26 Fonduri 

Guvern 

 2.089.778 lei   

3 Modernizare, asfaltare 

DC 

Fonduri 

Europene 

 4.532.810 lei   

4 Canalizare Fonduri 

Europene 

    

5 Cămin Cultural Fonduri 

Guvern 

    

6 Extindere iluminat Fonduri 

Europene 

    

7 Reabilitare Școală Fonduri 

Guvern 

    

8 Grădiniță copii Fonduri 

Guvern 
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9 Parc recreere Fonduri 

proprii 

    

10 Eoliană Fonduri 

Europene 
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Comuna Țepu 

 

Aşezare 

Comuna Țepu se întinde pe o suprafaţă de X ha şi are în componenţa sa 3 sate: Țepu, Țepu de 

Sus și Berheci 

Comuna este situată în partea de  nord-vest a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Brăhășești, Județ Galați 

la sud: Comuna Munteni, Județ Galați 

la est: Comuna Gohor, Județ Galați 

la vest: Comunele Nicorești și Buciumeni, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Țepu este de 2.399 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Țepu raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 100% 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Țepu 

Poliţia Comunei Țepu 
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Oficiu Poștal, Sat Țepu 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Ţepu  

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Ţepu 

Şcoala cu Clasele I-VIII "Tudor Pamfile", Sat Ţepu 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Țepu, Sat Țepu 

Centrul Cultural „Tudor Pamfile” Ţepu, Sat Țepu 

Ansamblul Folcloric Ţepu, Sat Țepu 

Cultele: 

Biserica Adventistă, Sat Țepu 

Biserica Sf. Nicolae de Jos, Sat Țepu 

Biserica Sf. Voievozi de Sus, Sat Țepu 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Țepu 

Cabinet stomatologic, Sat Țepu 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritaea locală 

Sport: 

Echipa de FOTBAL a Şcolii Gimnaziale Ţepu 

Sală de sport 

Mediu economic din Comuna Țepu 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Comerț 

  

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Comuna Tudor Vladimirescu 

Aşezare 

Comuna Tudor Vladimirescu se întinde pe o suprafaţă de X ha şi are în componenţa sa 1 sate: 

Tudor Vladimirescu. Comuna este situată în partea de  sud a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Liești, Județ Galați 

la sud: Comuna Nămoloasa, Județ Galați și Râul Siret 

la est: Comunele Slobozia Conachi și Piscu, Județ Galați 

la vest: Comunele Fundeni și Nămoloasa, Județ Galați și Râul Siret 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Tudor Vladimirescu este de 4.872 persoane conform 

Recensemântului din anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Tudor Vladimirescu raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,95% 

Etnia romă reprezintă 0,05% 

Instituţii şi servicii publice  

 

Primăria Comunei Tudor Vladimirescu 

Poliţia Comunei Tudor Vladimirescu 
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Oficiu Poștal, Sat Tudor Vladimirescu 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tudor Vladimirescu 

Comitetul Local Pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tudor Vladimirescu 

Pompieri Tudor Vladimirescu 

Educaţie: 

Grupul şcolar "Tudor Vladimirescu" 

- Școala Generala I-VIII 

- Școala de Arte și Meserii ( S.A.M) 

- Școala Generala cu clasele I-IV ( Biserica) 

- Școala Generala I-IV ( Prival) 

- Grădinițe (3) 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Tudor Vladimirescu 

Biblioteca Grupului Școlar Tudor Vladimirescu 

Mânăstirea Vladimireşti găzduieşte Colecţia Muzeală de Etnografie şi Istorie Locală 

Casă de Cultură Tudor Vladimirescu 

Cultele: 

Biserica Sf. Voievozi 

Mânăstirea Vladimirești 

Sănătate: 

Centrul Medical de Permanenţă Tudor Vladimirescu 

Cabinet medical 

Serviciu de ambulanță 

Cabinet stomatologic 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - S.C. Apă Canal S.A 

Salubrizare - S.C. France Construction S.R.L 

Echipa de fotbal a Comunei Tudor Vladimirescu 

Mediu economic din Comuna Tudor Vladimirescu 

Asociații profesionale: 

AF UNIREA 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

 

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Tudor Vladimirescu 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată 

Buget proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

obținute 

1 Reabilitare Cămin 

Cultural 

Buget local Lucrări de reparații 

generale și de renovare 

596.902 lei/ 

169.416 € 

Martie 2008  

2 Modernizare drum 

comunal 

Buget local Lucrări de îmbrăcare a 

drumurilor 

38.000 lei 

10.785 € 

Aprilie 2008  

3 Pietruire drumuri Buget local Lucrări de întreținere a 

drumurilor 

38.000 lei 

10.785 € 

Aprilie 2008  

4 Asfaltare drumuri 

comunale 

Buget local Lucrări de îmbrăcare a 

drumurilor 

569.638 lei/ 

161.677 € 

Octombrie 

2008 

 

5 Reabilitare 

drumuri 

Buget local Drumuri și alte 

suprafețe pietruite 

545.471 lei/ 

150.653,46 € 

Septembrie 

2008 

 

6 Reabilitare 

Grădiniță 

Buget local Lucrări de reparații 

generale și de renovare 

139.513 lei/ 

40.123,34 € 

Mai 2009  

7 Reabilitare 

drumuri 

Buget local Lucrări de îmbrăcare a 

drumurilor 

464.382 lei/ 

111.003 € 

Iulie 2009  

8 Lucrări de 

alimentare cu apă 

Fonduri 

Guvern 

Lucrări de alimentare 

cu apă 

3.039.702,52 

lei/ 

720.821,09 € 

Iulie 2009 - 

Septembrie 

2014 
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9 Teren de sport Buget local  218.967 lei/ 

50.976 € 

Noiembrie 

2009 

 

10 Extindere rețele 

electrice 

Buget local  349.641 lei/ 

82.579 € 

August 2010  

11 Asfaltare drumuri 

comunale 

Buget local  533.187 lei/ 

125.764 € 

Septembrie 

2010 

 

12 Reabilitare 

drumuri 

Buget local  460.323 lei/ 

108.577 € 

Noiembrie 

2010 

 

13 Pietruire drum 

comunal DC 42 

Km 5 + 605 - 

1135 

Buget local  412.1010 lei/ 

96.515 € 

Iulie 2011  

14 Reabilitare 

drumuri 

Buget local  460.323 lei/ 

107.809 € 

Aprilie 2011  

15 Reabilitare pășune Buget local  170.000 lei/ 

39.814 € 

Octombrie 

2011 

 

16 Reparații drumuri Buget local  126.076 lei/ 

29.527 € 

Septembrie 

2011 

 

17 Asfaltare drumuri 

comunale 

Buget local  1.302.971,19 

lei/ 

294.184,19 € 

Iulie 2012  

18 Racordare utilități, Buget local  172.975 lei/ Martie 2012  



Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
755 

 
  

împrejmuire și 

sitematizare 

verticală - sală de 

sport 

39.054 € 

19 Reabilitare 

drumuri comunale 

Buget local  636.616,73 lei/ 

142.614,47 € 

Septembrie 

2013 

 

20 Alimentare cu apă 

- subtraversare 

linie de cale ferată 

dublă electrificată 

Buget local  107.590,78 lei/ 

24.501,45 € 

Iunie 2014  

21 Modernizare DC 

400 - DC 600 (Str. 

Nicolae Iorga) 

Buget local  432.089 lei/ 

97.959,37 € 

Octombrie 

2014 
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Comuna Tulucești 

Aşezare 

Comuna Tulucești se întinde pe o suprafaţă de 7.223,82 ha şi are în componenţa sa 3 sate: 

Tulcești, Tătarca și Şiviţa. Comuna este situată în partea de sud a Judeţului Galaţi şi are ca 

vecinatăţi: 

la nord: Comuna Frumușița, Județ Galați 

la sud: Comuna Vânători, Județ Galați 

la est: Municipiul Galați și Râul Prut 

la vest: Comuna Smârdan, Județ Galați 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Tulucești este de 7.200 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Tulcești raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,96% 

Etnia maghiară reprezintă 0,01% 

Etnia ucraineană reprezintă 0,01% 

Etnia germană reprezintă 0,02% 

Instituţii şi servicii publice  
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Primăria Comunei Tulcești 

Poliţia Comunei Tulcești 

Oficii Poștale în Satele Tulucești și Șivița 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tuluceşti 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Tuluceşti 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Tuluceşti  

Grădiniţa cu program normal, Sat Tătarca 

Grădiniţa cu program normal , Sat Şiviţa 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Tuluceşti 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Şiviţa 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Tulucești, Sat Tuluceşti 

Cămin Cultural Tulucești, Sat Tuluceşti 

Cultele: 

Biserica Sf. Voievoizi, Sat Tătarca 

Biserica Sf. Gheorghe, Sat Tuluceşti 

Biserica Sf. Voievoizi, Sat Tuluceşti 

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Sat Şiviţa 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Tuluceşti 

Cabinet medical, Sat Şiviţa 

Cabinet stomatologic, Sat Tuluceşti 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apă - Autoritatea locală 

Salubrizare - Autoritatea locală 

Mediu economic din Comuna Tuluceşti 

Asociații profesionale: 

AGRISERV 

Societatea Agricolă SPERANŢA 

Societatea Agricolă AGROIND 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Comerț 

  

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162
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Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 – 2020 în cadrul Comunei Tulucești 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Extinderea sistemului de 

canalizare la nivelul 

întregii comune 

Fonduri 

Guvern 

Fonduri 

Europene 

Protecția mediului 

Managementul 

apelor 

4.078.177 € 2015 - 2018 Racordarea la 

rețeaua de canalizare 

a tuturor locuitirlor 

Comunei Tulucești 

2 Modernizare drumuri de 

exploatare agricolă 

Fonduri 

Guvern 

Asfaltarea 

drumurilor de 

exploatare 

agricolă 

1.000.000 € 2015 - 2017 Modernizare a 7 Km 

de drum în vederea 

facilitării accesului 

locuitorilor la 

terenurile agricole 

3 Extindere Școală 

Generală Tulucești 

Instrumente 

Structurale 

Fonduri 

Guvern 

Construire corp 

nou, compus din 

patru clase de 

curs și două 

laboratoare 

700.000 € 2015 - 2016 Desfășurarea orelor 

de curs în condiții 

optime 

4 Construire Muzeul 

Satului Tulucești Valul 

Instrumente 

Structurale 

Construirea 

Muzeului, 

150.000 € 2016 Colecționarea și 

conservarea de 
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lui Traian Fonduri 

Guvern 

cercetarea și 

colecționarea de 

bunuri cu 

semnificație 

artistică și 

documentară de 

profil, în vederea 

construirii și 

copletării 

patrimoniului 

Muzeului 

bunuri, cu caracter 

arheologic, istoric, 

etnografic, tehnic și 

arhitectural 

5 Construire centru social 

de zi Sat Tulucești 

Instrumente 

Structurale 

Fonduri 

Guvern 

Fonduri 

Europene 

Diversificarea 

serviciilor 

alternative de 

educație prin 

oferta 

Programului After 

School, în 

vederea petrecerii 

în siguranță, util 

și plăcut a 

timpului liber 

250.000 € 2015 - 2016 Efectuarea temelor 

pentru a doua zi și a 

celor suplimentare; 

facilitarea relațiilor 

interpersonale dintre 

copii; ateliere de 

creație: pictură, 

dansuri moderne și 

de societate, teatru; 

meditașii și 

consultații la 
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matematică, limba 

română, limba 

engleză, istorie, 

geografie 

6 Modernizare sistem 

iluminat public prin 

panouri fotovoltaice 

Instrumenete 

Structurale 

Fonduri 

Guvern 

Fonduri 

Europene 

Dezvoltarea 

comunei, 

asigurarea 

protecției 

mediului, 

independență față 

de sursele de 

energie electrică 

1.924.407 € 2016 - 2017 Modernizare sistem 

iluminat public prin 

panouri fotovoltaice 

7 Construire Cămin 

Cultural Sat Tatarca, 

Comuna Tulucești, Județ 

Galați 

Instrumenete 

Structurale 

Fonduri 

Guvern 

Fonduri 

Europene 

Îmbunătățirea 

activităților social 

culturale oferite 

locuitorilor din 

Sat Tatarca 

500.000 € din 

care 50.000 € 

cofinanțare 

locală 

2016 - 2018 Activități social 

culturale distractive, 

activități de 

informare, activități 

de educație 

permanentă 

8 Construire Grădiniță cu 

program prelungit cu 

două grupe în Sat 

Tulucești 

Instrumenete 

Structurale 

Fonduri 

Guvern 

Să acorde servicii 

de îngrijire și 

supraveghere a 

copiilor în vârstă 

250.000 € 2016 - 2017 Activitățile 

educative obligatorii 

și variate, ținând 

cont de 
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Fonduri 

Europene 

de 3-6 ani, să 

dezvolte 

programe de 

educație timpurie 

adecvate vârstei, 

nevoilor, 

potențialului de 

dezvoltare și 

particularităților 

copiilor în vârstă 

de 3-6 ani 

particularitățile de 

vârstă și de ritmul 

fiecărui copil 

9 Împădurire terenuri Instrumente 

Structurale 

Fonduri 

Guvern 

Împădurirea 

terenului în 

Comuna 

Tulucești, pe o 

suprafață de 120 

ha 

1.000.000 € 

din care 

100.000 € 

cofinanțare 

locală 

2015 - 2016 Împădurire terenuri 

degradate 

10 Amenajare pistă 

bicicliști în Comuna 

Tulucești 

Instrumenete 

Structurale 

Fonduri 

Guvern 

Fonduri 

Ameliorarea 

calității mediului, 

diminuarea 

surselor de 

poluare datorită 

385.041 € din 

care 38.504 € 

cofinanțare 

locală 

2015 - 2017 Detereminarea 

locuitorilor pentru a 

folosi alternativa 

sănătoasă de 

transport și recreere, 
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Europene participanților în 

număr cât mai 

mare la ascest tip 

de transport 

prin intermediul 

plimbărilor cu 

bicicleta 

11 Creșterea independenței 

energetice pentru 

investițiile Cămin 

Cultural Tulucești, 

Cămin Cultural Sivita, 

Școala Generală 

Tulucești 

Instrumenete 

Structurale 

Fonduri 

Guvern 

Fonduri 

Europene 

Reducerea 

costurilor de 

încălzire la 

Căminul Cultural 

Tulucești, Cămin 

Cultural Sivita, 

Școala Generală 

Tulucești 

250.000 € din 

care 25.000 € 

cofinanțare 

locală 

2015 - 2017 Realizarea de 

investiții privind 

recuperarea și 

utilizarea energiei 

geotermale 

12 Înființarea și extinderea 

rețelei electrice și de 

iluminat public în 

cartierele nou înființate 

în Comuna Tulucești 

Instrumenete 

Structurale 

Fonduri 

Guvern 

Fonduri 

Europene 

Extinderea rețelei 

electrice și de 

iluminat public în 

cartierele din 

Comuna Tulucești 

500.000 € 2015 Extinderea rețelei 

electrice și de 

iluminat public în 

cartierele din 

Comuna Tulucești 

13 Centru local de 

informare turistică în 

Comuna Tulucești și 

proximități; Dezvoltare 

Instrumenete 

Structurale 

Fonduri 

Guvern 

Conservarea și 

valorificarea 

mediului 

înconjurător cu 

166.800 € 2015 - 2017 Dezvoltare 

marketing turistic 
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marketing turistic Fonduri 

Europene 

potențial turistic 

14 Asfaltare drumuri sătești 

și comunale 

Instrumenete 

Structurale 

Fonduri 

Guvern 

Fonduri 

Europene 

Modernizare 

drumuri locale 

prin asfaltare în 

satele Comunei 

Tulucești 

4.000.000 € 2015 - 2020 Asfaltare drumuri 

sătești și comunale 
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Comuna Umbrărești 

Aşezare 

Comuna Umbrărești se întinde pe o suprafaţă de 8.063 ha şi are în componenţa sa 6 sate: 

Umbrăreşti, Condrea, Siliştea,Umbrăreşti-Deal, Torceşti și Salcia 

Comuna este situată în partea de  vest a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Barcea, Judeţ Galaţi 

la sud: Comuna Ivești, Judeţ Galaţi 

la est: Comuna Cudalbi, Judeţ Galaţi 

la vest: limita teritoriului administrativ al Judeţului Vrancea 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Umbrărești este de 6.628 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Umbrărești raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,12% 

Etnia romă reprezintă 5,87% 

Etnia maghiară reprezintă 0,01% 

 

Instituţii şi servicii publice  
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Primăria Comunei Umbrărești 

Poliţia Comunei Umbrărești 

Oficiu Poștal, Sat Umbrărești 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Umbrăreşti 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Umbrăreşti 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Umbrărești 

Grădiniţa cu program normal, Torceşti 

Grădiniţa cu program normal, Sat Umbrăreşti Deal 

Grădiniţa cu program normal, Sat Condrea 

Grădiniţa cu program normal, Sat Salcia 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Umbrărești, Sat Umbrărești 

Cămin Cultural Umbrărești, Sat Umbrărești 

Cultele: 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Condrea 

Biserica Adormirea Maicii Domnului (Biserică de Rit Vechi), Sat Salcia 

Biserica Vovidenia, Sat Torcești 

Biserica de Rit Vechi, Sat Umbrărești 

Biserica Ortodoxă, Sat Umbrărești 

Biserica Ortodoxă, Sat Umbrărești-Deal 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Umbrărești 

Mediu economic din Comuna Umbrărești 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Viticultură 

Silvicultură 

Comuna Valea Mărului 

Aşezare 

Comuna Valea Mărului se întinde pe o suprafaţă de 5.712 ha şi are în componenţa sa 2 sate: 

Valea Mărului și Mândrești. Comuna este situată în partea de centru a Judeţului Galaţi şi are ca 

vecinatăţi: 

la nord: Comunele Corod și Drăgușeni, Judeţ Galaţi 

la sud: Comuna Cudalbi, Judeţ Galaţi 

la est: Comunele Smulți și Corni, Judeţ Galaţi 
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la vest: Comuna Matca, Judeţ Galaţi 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Valea Mărului este de 3.894 persoane conform Recensemântului 

din anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Valea Mărului raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română 100% 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Valea Mărului 

Poliţia Comunei Valea Mărului 

Oficiu Poștal, Sat Valea Mărului 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Valea Mărului 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Valea Mărului 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Valea Mărului  

Grădiniţa cu program normal, Sat Mândreşti 

Şcoala Gimnazială, Sat Valea Mărului 

Şcoala Primară „Fraţii Institutori Voinescu” , Sat Mândreşti 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Valea Mărului, Valea Mărului 

Cămin Cultural Valea Mărului, Sat Valea Mărului 
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Casa memorială Episcop Iosif Gafton, Sat Valea Mărului 

Cultele: 

Biserica Cuvioasa Paraschiva, Sat Mândreşti 

Biserica Adventistă, Sat Valea Mărului 

Biserica Nașterea Maicii Domnului, Sat Valea Mărului 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Valea Mărului 

Cabinet medical, Sat Mândreşti 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apa -  Autoritatea locală 

Salubrizare - S.C. Compania Romprest S.A 

Mediu economic din Comuna Valea Mărului 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 
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Proiecte implementate în cadrul Comunei Valea Mărului 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată 

Buget proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

obținute 

1 Reabilitare drum 

comunal, Comuna Valea 

Mărului, Județ Galați 

Fonduri 

proprii 

 15.000 lei 2007  

2 Alimentare cu apă, 

Comuna Valea Mărului, 

Județ Galați 

OUG 7/2006 Program de 

dezvoltare a 

infrastucturii din 

spațiu rural 

3.444.982 lei 2007 - 2009  

3 Amplasare și amenajare 

Crucea Voievozilor, 

Comuna Valea Mărului, 

Județ Galați 

Fonduri 

proprii 

 9.800 lei 2008  

4 Proiectare și amenajare 

trei locuri de joacă în 

Comuna Valea Mărului, 

Județ Galați 

Fonduri 

proprii 

 7.700 lei 2009  

5 Reabilitare drum 

comunal, Comuna Valea 

  387.148 lei 2009 - 2010  
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Mărului, Județ Galați 

6 Pietruire drumuri 

comunale, Comuna 

Valea Mărului, Județ 

Galați 

  35.105 lei 2008  

 

Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Valea Mărului 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Sistem de colectare și 

epurare a apelor uzate 

Comuna Valea Mărului, 

Județ Galați 

Fonduri 

proprii 

 15.000 lei 2007 În derulare 

2 Ecologizare prin 

construcția a două gropi 

ecologice Comuna 

Valea Mărului, Județ 

Galați 

Fonduri 

proprii 

 25.000 lei 2007 Nefinalizat 
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3 Implementarea unui 

sistem de distribuție 

gaze naturale în vederea 

realizării încălzirii în 

mod integrat în Comuna 

Valea Mărului, Județ 

Galați 

Fonduri 

proprii 

FEADR 

 59.560 lei 2007 - 2008 Nefinalizat 

4 Construire așezământ 

cultural și amenajare 

parc Comuna Valea 

Mărului, Județ Galați 

Fonduri 

proprii 

 19.850 lei 2007 Nefinalizat 

5 Protecție împotriva 

inundațiilor și 

modernizare drumuri 

Comuna Valea Mărului, 

Județ Galați 

FEADR  826.800 lei 

(5% din 

valoarea 

proiectului) 

2008 În derulare 

6 Amenajare pac comunal 

în Comuna Valea 

Mărului, Județ Galați 

Programul 

Național de 

Îmbunătățire 

a Calității 

Mediului prin 

realizarea de 

  2009 În derulare 
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spații verzi în 

localități 

7 Proiect integrat cu mai 

multe acțiuni de 

investiții în vederea 

dezvoltării Comunei 

Valea Mărului, Județ 

Galați 

Reabilitare drumuri 

Înființare Centru de zi 

Amenajare facilitate 

festival/târg  

FEADR  2.5.000.000 € 2009 Parțial finalizat 

8 Îmbunătășire și 

dezvoltarea 

infrastructurii legate de 

dezvoltarea și adaptarea 

agriculturii și 

silviculturii 

(modernizarea 

infrastructurii agricole, 

drumuri de acces și 

drumuri de exploatare) 

FEADR 

PNDR 

Măsura 125 

  2010 În derulare 
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9 Modernizare drumuri 

locale Comuna Valea 

Mărului, Județ Galați 

Fonduri 

Guvern 

 3.814.168 lei 2011 În derulare 

10 Modernizare DC 81 Km 

5 + 000 – 6 + 000 

Corod Mîndrești, 

Comuna Valea Mărului 

Județ Galați 

H.G 28/2008  865.386 lei 2011 - 2012 În derulare 
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Comuna Vânători 

Aşezare 

Comuna Vânători se întinde pe o suprafaţă de 3.640 ha şi are în componenţa sa 3 sate: Vânători, 

Odaia Manolache și Costi. Comuna este situată în partea de  nord-est a Judeţului Galaţi şi are ca 

vecinatăţi: 

la nord: Comuna Tulucești, Judeţ Galaţi 

la sud: Municipiul Galaţi 

la est: Municipiul Galaţi 

la vest: Comuna Smârdan, Judeţ Galaţi 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Vânători este de 4.864 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Vânători raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,96% (4163 persoane) 

Etnia rusă - lipovineni reprezintă 0,04% (2 persoane) 

 

 

Instituţii şi servicii publice  
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Primăria Comunei Vânători 

Poliţia Comunei Vânători 

Oficiu Poștal, Sat Vânători 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Vânători 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Vânători 

Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal, Sat Vânători  

Grădiniţa cu program normal, Sat Costi 

Grădiniţa cu program normal, Sat Odaia Manolache 

Şcoala cu Clasele I-VIII "Maria Grecu", Sat Odaia Manolache 

Şcoala cu Clasele I-VIII "Sf. Nicolae", Sat Vânători 

Școala cu Clasele I-IV, Sat Costi 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Vânători, Sat Vânători 

Casa de Cultură Vânători, Sat Vânători 

Colecţia etnografică Vânători - în incinta Grădiniței Vânători 

Cultele: 

Biserica Adventistă, Sat Costi 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Costi 

Biserica Sf. Gheorghe, Sat Odaia Manolache 

Sănătate: 

Dispensar uman, Sat Vânători 

Cabinet medical, Sat Vânători 

Dispensar veterinar, Sat Vânători 

Serviciile de utilitate publică: 

Alimentare cu apa - Autoritatea locală 

Salubrizare - Autoritatea locală 

Mediu economic din Comuna Vânători 

Asociații profesionale: 

Asociaţia udătorilor Vânători 

SA Agropan, SatVânători 

SA Progresul, Sat Vânători 

SA Cîrjan Agriprod, Sat Vânători 

SC Viticola, Sat Odaia Manolache 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Prestări servicii (agricultură, aviație utilitară) 

Morărit 
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Comerț 

Industrie (fabricare mobilă, șervețele și hârtie igenică) 
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Comuna Vârlezi 

Aşezare 

Comuna Vârlezi se întinde pe o suprafaţă de 9.168 ha şi are în componenţa sa 2 sate: Vârlezi și 

Crăiești. Comuna este situată în partea de  nord a Judeţului Galaţi şi are ca vecinatăţi: 

la nord: Comuna Bălăbănești, Judeţ Galaţi 

la sud: Comuna Băleni, Judeţ Galaţi 

la est: Oraşul Târgu Bujor, Comuna Jorăşti, Judeţ Galaţi 

la vest: Comunele Corni, Smulţi și Drăgușeni, Judeţ Galaţi 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Vârlezi este de 2.001 persoane conform Recensemântului din anul 

2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Vârlezi raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 100% (2121 persoane) 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Vârlezi 

Poliţia Comunei Vârlezi 

Oficii Poștale în Satele Vârlezi și Crăiești 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Vârlezi 

Educaţie: 
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Grădiniţa cu program normal, Sat Vârlezi 

Grădiniţa cu program normal, Sat Crăieşti 

Şcoala cu Clasele I-IV, Sat Crăieşti 

Şcoala cu Clasele I-VIII, Sat Vârlezi 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Vârlezi, Sat Vârlezi 

Cultele: 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Crăiești 

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Sat Vârlezi 

Biserica Sf. Ioan Botezătorul, Sat Vârlezi 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Vârlezi 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Vârlezi 

Serviciile de utilitate publică: 

Salubrizare - S.C. France Construction S.R.L 

Mediu economic din Comuna Vârlezi 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Pomicultură 

Apicultură 

 

 

  

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=5162


Strategia de dezvoltare a județului Galați 

2015 - 2020 

 

  
778 

 
  

Proiecte ce se doresc a fi implementate în 2015 - 2020 în cadrul Comunei Vârlezi 

 

Nr. 

proiect 

Titlu proiect (estimat) Finanțator al 

proiectului 

Tematica generală 

abordată de 

proiect (estimată) 

Buget estimat 

al proiect 

(lei/euro) 

Perioada de 

implementare 

estimată 

(lunile/anii) 

Rezultate principale 

estimate 

1 Rețea de canalizare și 

stație de epurare Vârlezi 

și Crăiești 

Fonduri 

Europene/ 

Fonduri 

Guvern 

Evacuare apă 

menajeră 

2.000.000 € 2015 - 2016 Creșterea nivelului de trai 

2 Asfaltare drumuri de 

interes local 

Fonduri 

Europene/ 

Fonduri 

Guvern 

Asigurarea 

traficului 

corespunzător 

2.000.000 € 2015 - 2016 Creșterea nivelului de trai 

3 Construirea unei 

grădinițe cu 2 săli de 

clasă 

Fonduri 

Europene/ 

Fonduri 

Guvern 

Asigurarea 

spațiului 

corespunzător 

desfășurarii 

activității 

preșcolare 

250.000 € 2015 - 2016 Creșterea nivelului de 

educație 

4 Centru social pentru 

îngrijire bătrâni 

Fonduri 

Europene/ 

Asigurarea 

îngrijirii și 

2.000.000 € 2015 - 2016 Creșterea nivelului de trai 
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Fonduri 

Guvern 

adăpostirii 

bătrânilor aflați în 

nevoi 

5 Construirea de locuințe 

pentru familii tinere 

Fonduri 

Europene/ 

Fonduri 

Guvern 

Asigurarea 

condițiilor de trai 

familiilor tinere 

10.000.000 lei 2015 - 2016 Atragerea familiilor tinere 

lasate și prevenirea 

îmbătrânirii populației 

6 Construirea unui sediu 

de primări în comună 

Fonduri 

Europene/ 

Fonduri 

Guvern 

Asigurarea 

spațiului de lucru 

corespunzător 

personalului din 

administrația 

publică locală 

100.000 € 2015 - 2016 Creșterea performanței 

serviciului administrativ 

7 Realizarea a 4 foraje de 

adâncime pentru Satele 

Vârlezi și Crăiești 

Fonduri 

Europene/ 

Fonduri 

Guvern 

Asigurarea 

racordării tuturor 

gospodăriilor la 

sistemul de 

alimentare cu apă 

500.000 € 2015 - 2016 Asigurarea cantității și 

calității apei potabile 

pentru populație 

8 Construire a două poduri 

în interiorul Satului 

Vârlezi 

Fonduri 

Europene/ 

Fonduri 

Guvern 

Asigurarea 

legăturii traficului 

între două părți 

ale Satului 

500.000 lei 2015 - 2016 Asigurarea unui trafic 

corespunzător și 

eliminarea riscului de 

accidente 
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Vârlezi 

9 Construirea de șanțuri și 

podețe în Satele Vârlezi 

și Crăiești, pe drumurile 

de interes local 

Fonduri 

Europene/ 

Fonduri 

Guvern 

Asigurarea 

colectării apelor 

pluviale 

1.000.000 € 2015 - 2016 Evitarea riscului de 

inundații având în vedere 

așezarea geografică a 

localităților cu risc de 

inundații 

10 Amenajarea drumurilor 

agricole 

Fonduri 

Europene/ 

Fonduri 

Guvern 

Asigurarea unui 

trafic 

corespunzător 

5.000.000 lei 2015 - 2020 Asigurarea condițiilor 

corespunzătoare 

desfășurării activității 

agricole și creșterea 

competitivității agricole 

11 Construirea unui spital 

comunal 

Fonduri 

Europene/ 

Fonduri 

Guvern 

Asigurarea 

condițiilor de 

sănătate și 

tratament 

cetățenilor 

15.000.000 € 2015 - 2020 Îmbunătățirea actului 

medical (eficiență, 

promptitudine) 

12 Baza sportivă Fonduri 

Europene/ 

Fonduri 

Guvern 

Dezvoltarea fizică 

și creșterea 

interesului față de 

activitățile 

sportive 

3.000.000 € 2015 - 2020 Îmbunătățirea sănătății și 

dezvoltarea fizică a 

populației 
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Comuna Vlădești 

Aşezare 

Comuna Vlădești se întinde pe o suprafaţă de 6.105 ha şi are în componenţa sa 2 sate: 

Vlădești și Brănești. Comuna este situată în partea de  est a Judeţului Galaţi şi are ca 

vecinatăţi: 

la nord: Comuna Oancea, Judeţ Galaţi 

la sud: Comuna Măstăcani, Judeţ Galaţi 

la est: Comunele Băneasa şi Fartăneşti; Oraş Targu Bujor - Judeţ Galaţi 

 
Sursa: S.C Master Evaluation S.R.L 

 

Populaţia stabilă a Comunei Vlădești este de 1.977 persoane conform Recensemântului din 

anul 2011 realizat de Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi. 

Structura etno-demografică a Comunei Vlădești raportată la anul de referință 2010: 

Etnia română reprezintă 99,92% (2047 persoane) 

Etnia romă reprezintă 0,04% (1 persoană) 

Altă etnie reprezintă 0,04% (1 persoană) 

Instituţii şi servicii publice  

Primăria Comunei Vlădești 

Poliţia Comunei Vlădești 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Vlădeşti 

Oficii Poștale în Satele Vlădești și Brănești 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Vlădești 
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Educaţie: 

Grădiniţa cu program normal "Albă ca zapada", Sat Brăneşti 

Grădiniţa cu program normal "Peştişorul de aur", Sat Vlădeşti 

Şcoala cu clasele I-VIII "Sf. Ierarh Nicolae", Sat Vlădeşti  

Şcoala cu clasele I-IV, Sat Brănești 

Cultură: 

Biblioteca Comunală Vlădești, Sat Vlădești 

Cămin Cultural, Sat Vlădești 

Cămin Cultural, Sat Brănești 

Cultele: 

Biserica Sf. Voievozi, Sat Brănești 

Biserica Sf. Ioan Gură de Aur, Sat Vlădești 

Biserica Sf. Nicolae, Sat Vlădești 

Sănătate: 

Cabinet medical, Sat Vlădești 

Dispensar uman cu centru de permanenţă, Sat Vlădești 

Circumscripţie sanitar veterinară, Sat Vlădești 

Mediu economic din Comuna Vlădești 

Principalele activități economice: 

Cultivarea plantelor 

Creșterea animalelor 

Comerț 
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