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Iniţiat iva elaborării proiectului “O nouă abordare strategică a judeţului Galaţi” a apărut la 
nivelul conducerii Consiliului Judeţului Galaţ i ca urmare a unei analize a situaţiei judeţului şi
a direcţiilor sale de dezvoltare. Conştient de faptul că dezvoltarea durabilă a unei colectivităţi
locale nu se poate face în lipsa unei viziuni clare care să orienteze diversele activităţi
economico-sociale spre rezolvarea necesităţilor stringente ale locuitorilor încadrându-se, în 
acelaşi timp în priorităţile de dezvoltare stabilite la nivel naţional şi european, plenul 
Consiliului Judeţului Galaţ i a confirmat prin Hotărâre, iniţ iativa Preşedintelui Eugen Chebac 
de elaborare a unei strategii e dezvoltare a judeţului pe perioada 2010-2015  
 
Propunerea de proiect înaintată pe această bază de aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţului Galaţ i a răspuns criteriilor de eligibilitate specif icate în Ghidul Solicitantului pentru 
Programul Operaţ ional „Dezvoltarea capacităţii administrative”, Axa Prioritară 1, Domeniul 
1.1, „Strategii de dezvoltare locală” care – alătur i de Consiliul Judeţului Galaţi - a asigurat 
f inanţarea necesară implementării acestui proiect. 
 
Nevoia unei strategii judeţene a fost expusă la nivel european prin or ientările strategice care 
vizau Coeziunea şi în mod particular de Strategia Lisabona. Aceasta afirmă necesitatea unei 
mai bune legislaţii, precum şi a unei mai bune elaborări şi furnizări de politici publice în 
scopul asigurării condiţiilor pentru creşterea economică şi crearea de locuri de muncă.
Dezvoltarea capacităţ ii administrative poate avea o contribuţie directă la atingerea acestor 
obiective. 
 
În perioada de pre-aderare, după cum este precizat în textul de prezentare al Programului 
Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013”, administraţia românească,
a depus eforturi de reformare prin programul PHARE, Planul de Reformă a Administraţiei 
Publice (RAP).  
 

Judeţul Galaţi
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Acţiunile de pre-aderare s-au concentrat pe definirea unui cadru legislativ şi instituţional care 
să îmbunătăţească performanţele administraţiei publice pe fondul descentralizării şi
deconcentrării. Perioada de programare a instrumentelor structurale este 2010 – 2013. 
 
S-a realizat un progres considerabil în toate sectoarele. Au fost înfiinţate Agenţia Naţ ională a
Funcţionarilor Publici (ANFP) şi Institutul Naţional de Administraţie ( INA). ANFP este 
responsabilă pentru managementul funcţiei publice, în t imp ce INA este responsabil cu 
asigurarea pregătirii continue a funcţionarilor publici şi a celor contractuali din administraţia 
publică. De asemenea, prin programul PHARE a fost înfiinţată Unitatea Centrală pentru 
Reforma Administraţiei Publice (UCRAP), o unitate de dimensiuni reduse, condusă de un 
Secretar de Stat, având responsabilitatea generală în privinţa strategiei RA P. 
 
În privinţa reformelor axate pe descentralizare, au fost efectuate schimbările legislative de 
bază şi mai multe servicii au fost deja transferate la nivel local. Statutul prefecţilor a fost 
modif icat, şi, începând cu ianuarie 2006, aceştia au devenit înalţi funcţionari publici.  
Procesul a fost susţinut printr-un program de conversie profesională pentru prefecţi
organizat de INA.  
O măsură importantă adoptată în procesul de reformă a administraţiei publice este şi
adoptarea votului uninominal în procesul de alegere a preşedinţilor de consilii judeţene. 
 
Progresul înregistrat în crearea structurilor care să sprijine introducerea capacităţii de 
formulare a politicilor nu a înregistrat performanţele aşteptate. Un progres considerabil a 
fost obţinut recent ca urmare a iniţierii unui proiect de tw inning (înfrăţire instituţională) cu 
Letonia, axat pe pregătirea în vederea introducerii unei iniţ iat ive privind planif icarea 
strategică. A fost adoptată legislaţ ia necesară pentru crearea în f iecare minister a Unităţilor 
de Polit ici Publici (UPP), acestea f iind înfiinţate şi ocupate în multe cazuri de manageri 
publici, care sunt funcţionari publici calif icaţi, absolvenţi ai Proiectului Tinerilor Profesionişti 
(Young Professional Scheme, YPS), f inanţat de asemenea prin PHARE. 
 
Prezenta strategie corespunde obiectivului general al Axei 1 „ Îmbunătăţ iri de structură şi
proces ale managementului ciclului de politici publice” – „să contribuie la o îmbunătăţ ire 
durabilă a capacităţ ii administraţiei publice din România, prin realizarea unor îmbunătăţ iri de 
structură şi proces ale managementului ciclului de polit ici publice” şi respectiv a Axei 1.1. 
„Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel polit ico-administrativ” – „de a dezvolta 
capacitatea de formulare a politicilor publice, capacitatea de a realiza o mai bună
reglementare şi planif icare strategică, precum şi aceea de a dezvolta parteneriatele inter-
instituţionale”.  
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Realizarea raportului de faţă a implicat două metode: o cercetare secundară şi trei cercetări 
primare. 
 
Cercetarea secundară a presupus analiza următoarele teme şi obiective: 
 

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

TEM E OBIECTIVE
TEMA I 

ANALIZA CADRULUI NATURAL  

Aşezare geografică.
Frontiere 

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

Suprafaţă Suprafaţa judeţului
Comparaţ ii cu celelalte judeţe din regiune şi din ţară

Unităţi administrative 
teritoriale 

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

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

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

Relief Principalele forme de relief
Influenţa caracteristicilor reliefului asupra economiei  

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

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

Solurile Prezentarea principalelor tipuri de soluri
Influenţa asupra dezvoltării economice 

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

TEMA II 
ANALIZA CADRULUI ECONOMIC 

Cadrul general 

Istoricul economiei judeţului Galaţ i
Evoluţia Produsului Intern Brut 
Activităţile economice predominante în judeţul Galaţ i
Evoluţia numărului de agenţ i economici  
Evoluţia numărului de agenţ i economici după tipul de capital, 
forma juridică, măr ime, obiect de activitate 
Evoluţia numărului de f irme lichidate, radiate, dizolvate 

Structura economiei 
judeţului Galaţi

Ponderea ramurilor economice după cifra de afaceri, numărul 
de salariaţi, profit  
Prezentarea ramurilor economice din judeţul Galaţ i (număr
f irme, indicatorii de activitate, cele mai importante f irme pentru 
f iecare domeniu)  

Volumul şi structura 
investiţiilor străine în 
judeţul Galaţi

Volumul investiţiilor
Domeniile de investiţii 
Ponderea investiţiilor după ţara de origine 
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Structura teritorială a
economiei în judeţul 
Galaţi

Specif icul economic al localităţ ilor din judeţul Galaţ i – numărul 
de unităţ i economice după obiectul de activitate 

Industria şi IMM

Întreprinderi mari 

Număr de unităţ i, evoluţ ia numărului de unităţ i
Structura domeniului după obiectul de activitate, cifra de afaceri, 
profit, număr de angajaţ i
Statistica unităţilor lichidate, radiate, dizolvate 
Prezentarea celor mai importante unităţ i economice din 
domeniu 

Sectorul IMM 

Număr de unităţ i, evoluţ ia numărului de unităţ i
Structura domeniului după obiectul de activitate, cifra de afaceri, 
profit, număr de angajaţ i
Statistica unităţilor lichidate, radiate, dizolvate 
Prezentarea celor mai importante unităţ i economice din 
domeniu 

Spaţiul rural
Caracteristicile 
definitorii zonei rurale a 
judeţului  

Principalele activităţ i agricole
Ponderea suprafeţei agricole destinate vit iculturii, pomiculturii, 
culturii plantelor, etc. 

Activităţi agricole Ponderea diverselor activităţi agricolele după producţia realizată

Structura culturilor Tipur i de culturi cult ivate şi ponderea acestora din totalul 
producţiei agricole  

Dotarea sectorului 
agricol (irigaţii, 
mecanizare) 

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

Amenajări piscicole Amenajăr i piscicole existente
Producţie realizată

Obiceiuri şi tradiţii Meşteşuguri practicate în zonă
Turismul

Cadru general 

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

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

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

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

Turismul de croazieră Infrastructura pentru turismul de croazieră
Potenţial de dezvoltare 

Activităţi de agrement Infrastructura pentru turismul de croazieră
Potenţial de dezvoltare 

Alte forme de turism Identif icarea altor forme de turism practicate în zonă şi analiza 
acestora (infrastructură, potenţial de dezvoltare, proiecte)  
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Serviciile şi comerţul

Serviciile 

Numărul de f irme ( inclusiv evoluţia numărului de f irme pe ult imii 
3 ani)  
Numărul de f irme pe categorii de servicii (obiectul de activitate) 
Indicatori privind activitatea f irmelor (numărul de angajaţ i, profit, 
cifra de afaceri, dinamica acestor indicatori) 

Comerţul 
Numărul de f irme ( inclusiv evoluţia numărului de f irme pe ult imii 
3 ani)  
Indicatori privind activitatea f irmelor (numărul de angajaţ i, profit, 
cifra de afaceri, dinamica acestor indicatori) 

TEMA III 
ANALIZA CADRULUI DEMOGRAFIC ŞI URBANISTIC 

Populaţia 

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

Forţa de muncă

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

TEMA IV
ANALIZA AMENAJĂRII TERITORIULUI 

Căi de comunicaţie 

Situaţia drumur ilor naţionale, judeţene şi locale – lungime, 
dens itate la 1.000 km mp de ter itor iu, comparaţ ii cu media 
naţ ională; situaţie per total judeţ, urban şi rural 
Situaţia că ilor ferate – lungime, dens itate la 1.000 km mp de 
teritor iu, comparaţ ii cu media naţ ională; situaţie per total judeţ,
urban şi rural 
Situaţia străzilor - lungime, lăţ ime, suprafeţe, lungime şi
suprafeţe trotuare aferente; situaţie per total judeţ, urban şi rural 
Situaţia podur ilor, pasajelor, pasarelelor - lungime, lăţ ime şi
suprafeţe, starea ac tuală; situaţ ie per total judeţ, urban şi rural 
Situaţia parcăr ilor - spaţii existente şi propuse, suprafeţe; 
situaţie per total judeţ, urban şi rural 
Zone pietonale - spaţ ii existente şi propuse, suprafeţe; situaţ ie 
per total judeţ, urban şi rural  

Gospodărirea apelor Unităţ i responsabile de gospodăr irea apelor
Indicatori de activitate ai unităţ ilor responsabile 

Amenajări hidro 
ameliorative 

Principalele amenajăr i hidro ameliorative
Infrastructura acestora, nevoi 

Amenajarea 
hidroedilitară a
localităţilor 

Lungimea reţelei
Densitate reţea la 1000 locuitor i ş i la 100 km2 
Lungimea reţelei care neces ită să f ie modernizată
Procent de pierder i în reţea 
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Volum distribuit
Număr abonaţi casnici ş i agenţ i economic i racordaţ i la reţea 
Volum distribuit pe cap de locuitor  

Termoficare 
Număr de persoane deservite
Infrastructura existentă
Procentul de pierder i pe reţea 

Echipare energetică

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

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

Utilizarea energiilor  alternative 

Alimentare cu gaze 
naturale 

Lungimea reţelei
Densitate reţea la 1000 locuitor i ş i la 100 km2 
Lungime reţea care neces ită să f ie modernizată
Procent de pierder i pe reţea 
Volum distribuit 
Număr abonaţi casnici ş i agenţ i economic i racordaţ i la reţea 
Gaze distribuite pe cap de locuitor  

Gestionarea 
deşeurilor 

Agenţ i economic i implicaţ i ( infrastructura acestora)
Cantitatea de deşeur i depozitate 

Tehnologia 
informaţiei şi
comunicaţiilor 

Operator i de telefonie f ixă, mobilă; operatori serv icii de Internet 
şi telev iziune pr in cablu 
Număr de abonaţi pe tipuri de servicii şi pe operatori economici 

Mediul de trai şi
locuire 

Evoluţ ia fondului de locuinţe
Vechimea locuinţelor, riscul seismic  
Autorizaţii de construcţ ii eliberate în ult imii trei ani (nr ., mp.)  
Locuinţe finalizate 

TEMA V
ANALIZA INFRASTRUCTURII DE SUSŢINERE A ACTIVITĂŢILOR ECONOMICO-

SOCIALE 
Administraţia 
publică

Proiecte iniţ iate de administraţia publică (prezentare generală,
rezultate) 

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

Cercetare dezvoltare 
inovare 

Institute de cercetare-dezvoltare
Programe de cercetare iniţiate de Universitate  

TEMA VI
ANALIZA SISTEMULUI DE EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT; CULTURĂ

Educaţie/ 
învăţământ 

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

Cultură

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

TEMA VII
SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Situaţia existentă în 
domeniul sanitar 

Numărul unităţilor sanitare (spitale, laboratoare, cabinete, etc. ...  
inclusiv din domeniul privat)  
Infrastructura  unităţilor  
Resurse umane implicate 
Percepţiile rezidenţilor  

Asistenţa socială

Numărul unităţilor (centre sociale, asociaţii, fundaţii) din zona
Infrastructura  unităţilor (centrelor sociale) 
Resurse umane implicate 
Beneficiari (număr total, structura pe vârsta, sex a beneficiarilor) 
Percepţiile rezidenţilor  

TEMA VIII
PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT 

Calitatea factorilor 
de mediu şi sursele 
de poluare 

Calitatea aerului
Calitatea apelor subterane 
Calitatea apelor de suprafaţă 
Calitatea solurilor  

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

TEMA IX
ANALIZA CONTEXTULUI REGIONAL, EUROPEAN ŞI NAŢIONAL 

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

TEMA X
ANALIZA COOPERĂRII INTERNAŢIONALE 

Relaţii de 
colaborare 

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

Participarea la 
organisme şi
instituţii europene 
regionale 

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

Participarea la 
programe cu 
finanţare 
comunitară

Lista programelor, obiective f inanţate, bugete 

TEMA XI
ANALIZA POLITICII COMUNITARE ŞI A ACQUIS-ULUI COMUNITAR 

Agricultura, 
Audiovizualul, 
Cercetarea si 
tehnologia, Cetăţenia 
Uniunii Europene, 
Concurenta, Cultura, 
Dezvoltarea, Libera 

Necesitatea polit icii, prevederi, obiective 
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circulaţie a bunurilor, 
Libera circulaţie a 
capitalurilor, Libera 
circulaţie a 
persoanelor, Libera 
circulaţie a 
serviciilor, Politica 
externa si de 
securitate comuna, 
Politica regional, 
Protecţia 
consumatorului, 
Societatea 
informaţional, Turism 

TEMA XII
ANALIZA POLITICILOR ŞI A OBIECTIV ELOR VIZATE DE ACESTEA 

Domeniul dezvoltării 
durabile Obiective, priorităţi

Domeniul 
oportunităţilor egale Obiective, priorităţi

Domeniul societăţii 
informaţionale Obiective, priorităţi

TEMA XIII
ANALIZA POLITICILOR NAŢIONALE 

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

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

Obiective generale, obiective specif ice, priorităţi

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

Obiective generale, obiective specif ice, priorităţi

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

Obiective generale, obiective specif ice, priorităţi

TEMA XIV
ANALIZA DOMENIILOR DE INTERV ENŢIE A FONDURILOR STRUCTURALE, DE 

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

Fondul European 
de Dezvoltare 
Regională

Obiective, priorităţi, rezultate 

Fondul Social 
European Obiective, priorităţi, rezultate 

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

TEMA XV
ANALIZA ALTOR PLANURI ŞI STRATEGII EUROPENE 

Alte planuri şi
strategii europene Obiective, priorităţi, rezultate 

Principalele surse accesate au fost: 
 

anuarul statistic al judeţului Galaţ i;  
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Galaţ i;  
documente strategice ale Uniunii Europene: www. http://www.europeana.ro,
www.euractiv.ro, www.europa.eu, www.europeana.ro;
documente strategice de dezvoltare regională (Strategia de Dezvoltare Regională
2007 – 2013, Master Planul Regional); 
Strategia Naţ ională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2013 – 2020 – 2030; 
Strategia Energetică a României 2007 – 2020; 
Strategia Naţ ională pentru Conservarea Biodiversităţii;  
Strategia Naţ ională de Managementul Riscului la Inundaţii;  
documente strategice de dezvoltare locală;
informaţii furnizate de Consiliul Judeţului Galaţ i;  
site-uri ale instituţiilor publice din judeţul Galaţ i:  
• Consiliul Judeţului Galaţi - www.cjGalaţi.ro;
• Camera de Comert, Industrie şi Agricultură Galaţi - www.cciagl.ro;
• Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul  Naţ ional a Judeţului Galaţ i -

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

www.dgaspcGalaţi.ro;
Institutul Naţ ional de Statistică – www.insse.ro;
site-uri ale agenţ ilor economici care activează în domeniul turismului; 
site-uri ale instituţiile educaţ ionale din judeţul Galaţi.  

 

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

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

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

stadiul I – mediu de provenienţă urban; 
stadiul II – f iltrare după caracteristicile rezidenţă şi vârstă;
stadiul III – cluster la nivel de bloc/stradă.
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Volum şi structură eşantion: 
volum eşantion – 400 respondenţi;  
marja de eroare – +/-4%; 
probabilitate de garantare – 95%. 

 
În municipiul Galaţ i operatorii au fost împărţ iţi pe 9 zone pivot: 

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

 
Detalii despre structura eşantionului sunt prezentate în studiul de piaţă realizat de Euro 
Project Consulting Iaşi privind „Percepţia locuitorilor din judeţul Galaţi cu privire la calitatea 
vieţii în oraşul lor şi zona de rezidenţă; Planuri de dezvoltare”. 
 
Cercetarea primară din mediul urban a însemnat un recensământ pe baza unei grile de 
interviu structurate.  
 
Persoana intervievată a fost primarul, viceprimarul, sau secretarul, în această ordine de 
priorităţi;  
 
Au fost intervievate toate cele 61 de primăr ii din mediul rural. 
Temele de cercetare au fost: 
 

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

 
Ancheta pentru mediul de afaceri a studiat: 
 

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

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

III.1.1. Aşezare geografică. Frontiere 
 
Judeţul Galaţi este aşezat în Sud-Estul ţării între 45°25' şi 46°10' latitudine Nordică, 27°20' şi
28°10' longitudine Estică. În partea de Nord se mărgineşte cu judeţul Vaslui, la Est, Prutul 
formează graniţa naturală cu Republica Moldova, spre Sud, Dunărea stabileşte limita cu 
judeţul Tulcea, la Sud-Vest, pe linia Siretului, are ca vecin judeţul Brăila, iar la Vest şi Nord-
Vest, în mare parte pe cursul aceluiaşi râu, se învecinează cu judeţul Vrancea. 
 

Aşezarea geografică a judeţului Galaţi în cadrul teritoriului naţional 

Distanţele dintre municipiul Galaţi şi principalele repere cu impact economic din zonă şi de 
asemenea, distanţele dintre municipiul Galaţ i şi localităţile din judeţ pot f i consultate în 
tabelul de mai jos.  
 
Distanţa faţă de capitală este de 257 km pe şosea, conform informaţiilor oferite de Harta 
rutieră a României.  
 
Municipiul poate dezvolta relaţ ii comerciale internaţionale graţ ie localizării la aproximativ 11 
km de punctul vamal Giurgiuleşti, la 59 km de cel de la Oancea, care fac legătura cu 
Republica Moldova şi la 90 de km de punctul vamal Ismail, care face legătura cu Ucraina. 
 

Tabel nr. III.1.1 Distanţa între municipiul Galaţi şi principalele repere cu impact 
economic din zonă, km pe şosea 

 
Reperul km
Constanţa 191
Iaşi 242
Bucureşti 257
Punctul vamal Galaţ i (RO) – Giurgiuleşti
(RM) (rutier, feroviar, portuar) 11 

Punctul vamal Oancea (RO) – Cahul (RM) 
(rutier) 59 

Punctul vamal Ismail, Tulcea (portuar) 90
Odessa 290
Cahul 60
Chişinău 233

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

 
Coridorul VII Pan European, Sursa www.unece.org

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

Coridorul IX Pan European 
sursa www.unece.org



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

19

CONCLUZII 

În ceea ce priveşte localizarea judeţului Galaţi pe teritoriul României, se poate spune că
acesta beneficiază de o poziţie strategică la graniţa de Sud Est a ţării. Acest lucru oferă
judeţului multiple posibilităţi de colaborare cu sudul Republicii Moldova şi Ucraina. Galaţi se 
va constitui ca o poartă de legătură între Europa de Est şi teritoriul Uniunii Europene. Mai 
mult, o cooperare în domeniu vamal şi al controlului frontierelor poate fi benefică, alături de 
definirea şi adoptarea unor măsuri comune pentru combaterea criminalităţii la frontieră.

Vecinătatea judeţului Galaţi cu judeţele Vaslui, Vrancea, Brăila şi Tulcea constituie o 
oportunitate pentru a pune bazele unei colaborări cu aceste judeţe pe toate planurile: 
economic, social, cultural, de mediu. Poate fi menţionat în acest context realizarea unui 
proiect de anvergură agro – alimentar, ce va transforma oraşul Tecuci într-un centru 
important de dezvoltare a industriei alimentare prin depozitarea şi apoi transportul 
produselor alimentare la nivelul întregii regiuni de dezvoltare.  

Distanţa dintre judeţul Galaţi şi capitala Bucureşti poate fi şi mai mult redusă din punct de 
vedere temporal prin construirea unui drum expres Galaţi – Bucureşti. Acest drum va 
constitui o variantă rapidă de transport între cele două oraşe, cu posibilitatea ulterioară de a 
fi transformat în autostradă. Alte drumuri expres sunt necesare pentru a lega municipiul 
Galaţi de oraşele Târgu Bujor – Bereşti – Bârlad şi Tecuci. 

Vecinătatea geografică a judeţului faţă de punctele vamale Giurgiuleşti, Oancea şi Ismail, 
care fac legătura cu Republica Moldova şi Ucraina reprezintă un factor determinant în 
expansiunea relaţiilor comerciale ale României cu aceste ţări. Stimularea relaţiilor 
comerciale între jucătorii anterior menţionaţi, prin acţiuni de ordin bugetar şi financiar - 
bancar, de eliminare a unor obstacole de ordin tarifar, fiscal şi valutar vor contribui decisiv la 
dezvoltarea judeţului Galaţi şi vor avea un efect multiplicator ca nivelul întregii Regiuni de 
Dezvoltare Sud - Est şi implicit la nivel naţional. Promovarea exporturilor şi relaţiilor 
comerciale va avea un efect pozitiv asupra balanţei comerciale a României, diminuând 
deficitele de această natură.

Judeţul Galaţi va concura pentru calitatea de centru al acestei euroregiuni alături de Odesa.  
Printre proiectele necesare a fi implementate în sensul poziţionării ca pol de dezvoltare al 
acestei regiuni pot fi menţionate promovarea unor măsuri comune privind certificarea 
mărfurilor, dezvoltarea pieţelor de desfacere a produselor, asigurarea condiţiilor care să
faciliteze dezvoltarea activităţii vamale. 
Menţinând analiza la nivelul aşezării geografice a judeţului Galaţi, putem aminti proximitatea 
acestuia faţă de trei mai ape curgătoare (Dunărea, Siret, Prut) şi faţă de Marea Neagră. În 
vederea valorificării acestor atuuri ale judeţului ar fi necesare proiecte care să aibă drept 
finalitatea îmbunătăţirea condiţiilor de transport pe râurile Siret, Prut, fluviul Dunărea, cu 
îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe canalul Dunăre – Marea Neagră, precum şi
implementarea unor sisteme informatice pentru eficientizarea transportului naval şi evitarea 
riscurilor poluărilor accidentale. În acest context, există necesitatea realizării de lucrări de 
consolidare a malurilor în vederea evitării riscurilor produse de eroziunea acestora, dar şi a
inundaţiilor.  

Din punct de vedere rutier, judeţul Galaţi poate deveni un important nod de tranzit sau de 
comunicaţii de impact internaţional pe traseul Marea Baltică – Marea Neagră.
În acest sens pot fi planificate şi implementate două proiecte de infrastructură, şi anume 
construirea unui pod peste Dunăre cu ieşire la un drum expres spre municipiul Constanţa şi
un drum expres Galaţi – Tecuci cu ieşire la drumul european E 581, spre Tişiţa. Un alt 
element important poate fi în acest context şi conectarea judeţului cu Regiunea Centru, prin 
construirea unor drumuri expres spre Braşov şi implicit către autostrada Transilvania. 
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Măsurile pentru sprijinirea şi îmbunătăţirea infrastructurii fluviale vor contribui şi la 
dezvoltarea relaţiilor comerciale dintre regiunea de Sud – Est şi restul Europei, proces 
susţinut şi de apropierea judeţului de Coridorul VII Pan European, legat de Canalul Rhin – 
Main, ce constituie principala arteră de infrastructură fluvială a Uniunii Europene. 
Apropierea judeţului de Coridorul IX Pan European reprezintă de asemenea un punct forte al 
judeţului Galaţi. Îmbunătăţirea condiţiilor de transport rutier şi feroviar pe distanţa dintre 
Galaţi şi Coridorul IX, prin construirea unor artere rutiere noi sau menţinerea rutei actuale de 
acces la un nivel ridicat de eficienţă va avea cu siguranţă efecte benefice asupra dezvoltării 
economice a judeţului, Regiunii de Sud – Est şi implicit a ţării. 

III.1.2. Suprafaţă 

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

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

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

 
Aşezarea geografică a comunelor este prezentată în f igura de mai jos: 
 

Sursa: www.comune.ro 
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CONCLUZII 

Suprafaţa mică a judeţului, alături de numărul mare de localităţi oferă Galaţiului posibilitatea 
unei colaborări interne eficiente. Pot fi organizate în acest context, manifestări culturale şi
educaţionale care să unească locuitorii tuturor localităţilor judeţului sau poate fi posibilă
structurarea acestuia pe zone. Spectacole, competiţii sportive sau de altă natură, concursuri 
ce pot avea ca teme protecţia mediului şi măsuri pentru combaterea poluării, pot constitui 
veritabile mecanisme de stimulare a dezvoltării sociale a judeţului, favorizând coeziunea şi
cooperarea socială.

Tabel nr. III.1.3 Lista comunelor din judeţul Galaţi

Localitatea

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

2. Bălăşeşti 14. Cosmeşti 26. Gohor 38. Nicoreşti 50. Smârdan
3. Băleni 15. Costache Negri 27. Griviţa 39. Oancea 51. Smulţ i

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

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

7. Brăhăşeşti 19. Drăgăneşti 31. Lieşti 43. 
Priponeşti 

55. Tudor
Vladimirescu 

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

Scânteieşti 58. Valea Mărului 

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

61. Vlădeşti

III.1.4. Reţeaua hidrografică

Judeţul are o bogată reţea hidrografică care cuprinde:  
 

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

Sursele de apă de suprafaţă sunt de trei ori mai bogate decât cele subterane, dacă se iau în 
considerare debitele medii mult ianuale. Dat f iind că folosirea surselor subterane este mai 
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puţin costisitoare şi sunt teoretic de calitate mai bună, acestea sunt rezervate în majoritatea 
cazurilor pentru alimentăr i cu apă potabilă, iar cele de suprafaţă pentru cerinţele industriale, 
care de regulă sunt mai mari decât cele menajere, pentru irigaţii, piscicultură şi alte folosinţe. 
Astfel, sursele de apă subterană pot f i:  
 

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

 

Tabel nr. III.1.4.1 Principalele lacuri naturale şi bălţi ale judeţului Galaţi

Denumirea Suprafaţa (ha)
Lacul Brateş 2.069
Balta Maţa Rădeanu 605
Balta Şovârca 274
Balta Mă lina 154
Balta Lozova 145
Balta Tudor Vladimirescu 101
Balta Potcoava 49
Balta Vlaşca 42
Balta Tălăbasca 139
Balta Pochina 75

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 

Tabel nr. III.1.4.2 Principalele râuri in judeţul Galaţi

Curs de apă Lungime totală pe 
teritoriul României (km) 

Lungime la nivelul
judeţului Galaţi

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

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

 
În judeţul Galaţi există suficiente resurse de apă pentru a asigura cererea de apă potabilă.
Calitatea apei de suprafaţă în general este potrivită pentru extragerea şi folosirea sa ca apă
potabilă (ape de categoria a II-a), exceptând râul Bârlad. În mod curent doar municipiul 
Galaţ i extrage şi utilizează apă din f luviul Dunărea. 
 
Totalul resurselor de apă teoretice este de 1.932,7 milioane mc de apă.

surse de apǎ de suprafaţǎ tehnic utilizabile - 183 milioane mc; 
surse de apǎ subteranǎ – 22,9 milioane mc. 
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Prelevările de apă au crescut de la 145,170 mil mc înregistraţi în anul 2006, la 206,74 mil 
mc în 2007, (o creştere cu 42,41%). 
 
Principalele folosinţe ale apelor de suprafaţă şi de adâncime în judeţul Galaţi pe sectoare ale 
activităţilor socio-economice sunt: 
 

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

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

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

 
În condiţiile unui climat semi-arid cu precipitaţ ii sub 500 mm sau mai puţin de 250 mm în anii 
secetoşi, dezvoltarea sistemului de ir igaţii devine imperativă. Judeţul Galaţ i dispune de o 
reţea hidrografică bogată care permite dezvoltarea acestuia.  
 
Pe teritoriul judeţului este localizat sistemului de ir igaţii Câmpia Covurlui, care are pr izele de 
alimentare la râurile Siret, Dunăre şi Prut. Acesta are o importanţă deosebită pentru 
agricultura judeţului Galaţ i, întrucât asigură distribuţia apei de irigaţii pe o suprafaţă de 
115.438 ha. 
 
Deşi, climatul este semi-arid, în Galaţi se înregistrează creşteri ale nivelului Dunării, care 
produc inundaţii. În 2010, inundaţ iile au depăşit „cotele istorice” pe toate cele trei mari 
cursuri: Dunăre, Siret şi Prut. 
Inundaţiile îşi pun amprenta asupra mediului economic, în special asupra agriculturii. Produc 
pagube majore, de exemplu inundaţiile din 2010 au afectat Şantierul Naval, Portul Docuri, 
Portul Bazinul Nou, au fost inundate gospodării şi drumuri în cartierul Barboşi datorită
efectului resimţit  pe râul Siret. 
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CONCLUZII 

Judeţul Galaţi beneficiază de o reţea hidrografică bogată, fiind incluse în această categorie 
atât apele de suprafaţă cât şi cele subterane. Valorificarea acestei resurse naturale poate fi 
realizată prin construirea unui sistem de irigaţii Siret – Prut – Dunăre, cu efect pozitiv direct 
asupra agriculturii judeţului. Metodele de valorificare ale acestor resurse sunt multiple, dacă
luăm în considerare efectele lor asupra dezvoltării pisciculturii (prin amenajarea de iazuri şi
bălţi antropice), industriei (prin îmbunătăţirea infrastructurii de alimentare cu apă a
principalelor obiective industriale ale zonei) şi chiar a nivelului de trai (extinderea şi
îmbunătăţirea infrastructurii de alimentare cu apă a zonelor locuite). În cazul preluării de apă
în vederea alimentării populaţiei, amenajarea unor noi puncte de tratare a apei sau 
retehnologizarea celor existente vor rezolva probleme legate de calitatea apei potabile, 
diminuând la maxim efectul negativ asupra sănătăţii populaţiei.  

În plus, un judeţ atât de bine reprezentat la capitolul resurse de apă poate fi privit şi din 
perspectiva unui aspect negativ, şi anume existenţa unor riscuri naturale de inundaţii. Pentru 
prevenirea acestor dezastre naturale, este necesară construcţia unor diguri, baraje şi alte 
amenajări hidrotehnice cu rol de protecţie împotriva inundaţiilor.  
Existenţa a numeroase lacuri şi bălţi naturale pe teritoriul judeţului pot fi valorificate prin 
amenajarea unor rezervaţii sau spaţii naturale protejate sau construirea unor baze de 
agrement. Aceste proiecte sunt destinate ameliorării problemelor de mediu sau impulsionării 
turismului.  

În aceea ce priveşte prelevarea apei subterane, cele două surse existente necesită
retehnologizări şi reabilitări pentru a evita pierderile şi a exploata eficient resursele de apă
bogate ale judeţului. 

III.1.5. Clima  
 
În judeţul Galaţ i clima este temperat continentală, cu unele variaţii interne datorate reliefului 
şi orientării văilor. Părţile de Sud şi centrale, prezintă mai mult de 90% caracteristici climatice 
de câmpie, în timp ce partea de Nord a judeţului este într-o regiune deluroasă. A mbele 
regiuni de câmpie şi deal se caracterizează prin veri calde şi uscate şi ierni cu viscole 
puternice întrerupte frecvent de deplasări de aer cald şi umed de la Sud şi Sud-Vest, care 
generează topirea zăpezii. Cele trei râuri  Siret, Prut şi Dunăre şi bazinele din jurul lor 
afectează în general, prin introducerea climei specif ice ce modif ică regimul de valori şi
principalele elemente meteorologice: clima este relativ mai umedă şi cu temperaturi mai 
scăzute în timpul verii şi mai puţin rece în t impul iernii.  
 
Judeţul are o temperatură medie anuală de 10,5°C, dar în unele părţi din regiunea de Nord 
temperatura medie anuală coboară până la 9-8°C. Timp de aproximativ 210 de zile pe an se 
înregistrează temperaturi de peste 10°C. Extremele climatice sunt mai curând caracterizate 
prin ierni reci cu vânturi puternice, decât prin veri calde şi uscate. În timpul iernii, masele de 
aer rece vin de la Nord şi Nord-Est şi provoacă o scădere a temperaturii de până la 0,2 - 
3°C. În ianuarie, temperatura lunară este cuprinsă între -3 şi 4°C. Media lunară a
temperaturii înregistrate în luna iulie este de 21,7°C. (Sursa: A.N.M.)  
 
Circulaţ ia generală a atmosferei are ca principale caracteristici o frecvenţă înaltă de 
deplasări lente ale maselor de aer temperat-oceanice de la Vest şi Nord-Vest (în special pe 
perioada caldă a jumătăţ ii anului), precum şi o frecvenţă mare a deplasărilor de aer 
temperat-continental de la Nord-Est şi Nord ( în special în perioada rece a jumătăţ ii anului). 
În plus, sunt mai puţ in frecvente deplasările de aer arctic şi de aer tropical-maritim. 
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Direcţia predominantă a vântului este de Nord-Nord-Est, cu 18,4% frecvenţă şi o medie 
anuală de intensitate de 3 Beaufort sau o medie a vitezei între 3,3 şi 5,5 m/s. Vântul se 
intensif ică începând cu octombrie şi îşi atinge valori de vârf în aprilie, în cazul în care media 
este de 5,5 m/s, vântul are intensitate mai mare de 6 Beaufort şi până la 8-7 Beaufort. 
 
Radiaţia solară are valori care variază între 127,5 kcal/cm² în partea de Sud şi de 122,5 
kcal/cm² în partea de Nord, comparativ cu valoarea anuală de ore solare, care este de 2.145 
de ore în partea de Sud şi de 2.100 de ore în Nord.  
 
Valoarea precipitaţiilor pentru judeţul Galaţ i este mică în comparaţie cu valorile naţionale. 
Acesta este un rezultat al situării Est-continentale ce influenţează şi punerea în circulaţie a 
maselor de aer de la Vest la Nord-Vest. În medie, per ioada precipitaţiilor pe an este de 66 
zile de zile, iar media anuală a precipitaţiilor atinge un nivel de 477l, dar cu f luctuaţii 
semnif icative în anumiţ i ani. Precipitaţiile sunt inegal distribuite pe parcursul anului, cantităţi
mari de precipitaţii f iind înregistrate în vară, ca furtună cu ploi. Ult imii ani se caracterizează
prin precipitaţ ii abundente, în special în lunile de primăvară şi vară, care au provocat 
inundaţ ii pe suprafeţe foarte mari, f iind inregistrate pagube materiale foarte mari. 
 
Condiţiile climaterice favorizează cultivarea în principal, a grâului, a porumbului, a orzului, a 
viţei de vie, a plantelor de f loarea soarelui şi de soia. 
 

CONCLUZII 

Condiţiile climaterice ale judeţului vor fi valorificate în primul rând prin măsuri de sprijinire şi
culturilor de grâu, porumb, orz, viţă de vie, floarea soarelui şi soia, care au condiţii 
favorabile. Pot fi vizate în acest caz înfiinţarea unor asociaţii sau organizaţii de sprijinire şi
consultare a agricultorilor în vederea rezolvării eventualelor probleme, acordarea de 
subvenţii pentru impulsionarea acestor tipuri de culturi, furnizarea de soluţii pentru creşterea 
productivităţii respectivelor culturi şi, de ce nu, înfiinţarea unor întreprinderi pentru 
prelucrarea şi valorificarea acestor culturi. Dezavantajul precipitaţiilor reduse poate fi depăşit 
prin amenajarea sistemelor de irigaţii în judeţ.

Vânturile existente în zonă favorizează utilizarea energiilor alternative prin înfiinţarea de 
parcuri eoliene. 

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

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

CONCLUZII 

Relieful variat al judeţului Galaţi poate fi valorificat prin amenajarea de centre turistice pentru 
iubitorii de natură.

Judeţul Galaţi cuprinde preponderent zone de câmpie (Valea Prutului şi Câmpia Siretului 
Inferior), însă mai sunt prezente şi forme de relief specifice precum podişuri cu văi largi, 
dealuri, terase şi lunci. Relieful de câmpie poate fi valorificat prin dezvoltarea agriculturii, 
inclusiv a viticulturii şi pomiculturii, iar ca domeniu conex, va fi promovat turismul rural.  

Suhurlui 
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III.1.7. Vegetaţia  
 
Vegetaţia este în mare parte specif ică pajiştilor stepice cu graminee şi diverse ierburi 
xerofile, determinate de condiţ iile de climă şi de substratul litologic alcătuit din loess, care 
ocupă cea mai mare suprafaţă, ca şi din nisipuri cum sunt cele de pe valea Bârladului şi
Valea Siretului. În prezent vegetaţia naturală e înlocuită în cea mai mare parte de culturi. 
Local se mai întâlnesc petice mici de pajişti degradate alcătuite din f iruţa (Poa bulbosa), 
peliniţa (Artemisia austiaca), păiuş (Festuca valeisiaca) şi asociaţii vegetale derivate 
reprezentate prin Andropogon ischaemum. În podişul Covurlui şi chiar câmpia Covurlui se 
întâlneşte şi vegetaţie lemnoasă de silvostepă reprezentată de Quercus pendunculif lora şi
Quercus pubescens. 
 
Flora judeţului Galaţi cuprinde 1.442 de specii şi 305 subspecii, aparţinând la 502 genur i şi
108 familii de plante superioare; dintre acestea, nouă specii sunt ferigi, două specii sunt 
gimnosperme cultivate, iar 1431 specii sunt angiosperme dintre care 49 specii sunt hibride, 
iar 19 specii sunt subspontane. 
 
Ariile naturale protejate din judeţul Galaţi sunt: 
 

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

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

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

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

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

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

 

CONCLUZII 
Vegetaţia naturală a judeţului este reprezentată de 1442 de speciii, în special petice mici de 
pajişti degradate alcătuite din firuţa (Poa bulbosa), peliniţa (Artemisia austiaca), păiuş
(Festuca valeisiaca) şi asociaţii vegetale derivate reprezentate prin Andropogon ischaemum. 
Vegetaţie lemnoasă de silvostepă apare în câmpia Covurlui şi este reprezentată de Quercus 
pendunculiflora şi Quercus pubescens. 

Galaţi deţine o serie de arii protejate a căror valorificare va înlesni dezvoltarea turismului şi
reducerea gradului de poluare a mediului natural. Ca primă etapă a procesului de 
valorificare a acestor arii, este necesară întocmirea unor planuri de management pentru 
ariile naturale protejate. Ca şi proiecte specifice, pot fi menţionate cele din Aria Naturală
Protejată Pădurea Gârboavele, Parcul Naţional în Lunca Prutului Inferior şi Parcul 
Dendrologic Tecuci. Pot fi create chiar şi trasee sau circuite turistice, bine organizate, care 
să includă vizitarea tuturor acestor obiective naturale.  

III.1.8. Fauna 
 
Fauna include toate speciile de animale care trăiesc în libertate, inclusiv cele care au fost 
reproduse artif icial într-o anumită regiune, formând o populaţ ie de animale care se 
înmulţeşte de sine stătător. 
 
Din cele 24 de specii de mamifere identif icate din fauna judeţului, 21 au nevoie de măsuri de 
ocrotire, dintre care 79,17% sunt protejate la nivel judeţean, prin Legea nr. 462/2001; 
41,46% sunt incluse în Cartea Roşie, 66,67% sunt listate în anexele Convenţiei de la Berna. 
Printre speciile de mamifere protejate se numără pisica sălbatică, vidra, dihorul de stepă,
popândăul. 
 
Din cele 230 specii de păsări, întâlnite în judeţul Galaţi, 46 fac obiectul Cărţii Roşii,  
înscriindu-se în prevederile legilor sau convenţiilor interne şi internaţ ionale. Dintre acestea 
65,65% sunt protejate la nivel judeţean prin Legea nr. 462/2001; 20% se regăsesc în Cartea 
Roşie; 95,65% sunt incluse în anexele Convenţiei de la Berna. Printre speciile protejate se 
numără corcodelul de iarnă, buhaiul de baltă, egreta mare, ţigănuşul, lebăda de iarnă,
cormoranul mic, barza neagră.

De asemenea 38,46% din cele 13 specii de reptile, 57,14% din cele 14 specii de amfibieni şi
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11,43% din cele 35 specii de ihtiofaună, identif icate din fauna judeţului, sunt incluse în 
Cartea Roşie a României. Pot f i menţ ionate broasca de pământ, şarpele rău, ţestoasa de 
baltă.
Ariile de protecţie specială avifaunistică declarate, la nivelul judeţului Galaţ i, prin Hotărârea 
Guvernului 1284/24.10.2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca 
parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România:

1. Lunca Prutului - Vlădeşti – Frumuşiţa; 
2. Lunca Siretului Inferior. 

 

CONCLUZII 

Galaţiul se bucură de o faună bogată (24 de specii de mamifere, 230 de specii de păsări, 13 
specii de reptile, 14 specii de amfibii, 35 de specii de ihtiofaună), localizată, de obicei, în 
cadrul rezervaţiilor naturale. Multe dintre acestea sunt înscrise în Cartea Roşie a României 
(broasca de pământ, şarpele rău, ţestoasa de baltă, corcodelul de iarnă, buhaiul de baltă,
egreta mare, ţigănuşul, lebăda de iarnă, cormoranul mic, barza neagră, pisica sălbatică,
vidra, dihorul de stepă, popândăul).  

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

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

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

Culturile din judeţul Galaţ i se pretează la aplicarea irigaţiilor însoţite de sistemul de desecare 
aferent şi necesită aplicarea unor tehnologii agricole adaptate culturilor planif icate, care să
asigure o utilizare durabilă a lor şi o protecţie a subsolului. 
 

CONCLUZII 

Majoritatea solurilor din judeţul Galaţi sunt nisipoase şi argiloase. Acest lucru impune 
includerea în circuitul agricol a unor specii potrivite pentru acest tip de soluri, sau 
împădurirea zonelor care nu se pretează pentru activitatea de creştere a plantelor. 

Pe teritoriul judeţului Galaţi se regăsesc mai multe categorii de soluri, care au ca efect 
distribuţia inegală a activităţilor agricole. În unele regiuni solurile sunt potrivite pentru a fi 
folosite ca şi terenuri arabile, însă alte zone ale judeţului nu permit acest lucru. Este necesar 
în acest caz identificarea plantelor, culturilor, potrivite pentru fiecare tip de sol. În plus, 
pentru dezvoltarea agriculturii este necesară cultivarea plantelor care nu necesită foarte 
multă apă.

III.1.10. Resursele subsolului 
 
Resursele judeţului sunt reprezentate de hidrocarburi (ţiţei şi gaze naturale) exploatate la 
Schela, Berheci şi Brateş. La Galaţi, Tecuci şi Braniştea se exploatează argile, nisipuri şi
pietrişuri, importante pentru industria materialelor de construcţie. 
 

CONCLUZII 

Judeţul Galaţi beneficiază de bogate resurse ale subsolului, fapt ce facilitează dezvoltarea 
industriei grele în zonă.
Judeţul are importante resurse ale subsolului care pot fi valorificate la un nivel ridicat de 
eficienţă şi care pot contribui semnificativ la dezvoltarea industriei.  

În plus, prezenţa unor resurse precum argile, nisipuri şi pietrişuri, constituie surse foarte 
importante care contribuie la dezvoltarea domeniului construcţiilor în judeţul Galaţi. 
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III.2. ACTIVITĂŢILE ECONOMICE 

III.2.1. Cadrul general  
 
Judeţul Galaţ i are o economie dinamică şi diversă, existând cel puţ in şase sectoare cu 
contribuţii importante în constituirea produsului intern brut judeţean. Agricultura constituie 
una din componentele principale ale peisajului geografic din judeţul Galaţi,  f iind totodată una 
din cele mai vechi activităţi economice ale populaţ iei. Industria şi serviciile sunt concentrate 
în centrele urbane, în cadrul judeţului existând unităţ i industriale tradiţ ionale, cum sunt 
industria metalurgică, industria construcţiilor navale şi platforme de foraj marin, industria 
confecţiilor şi cea alimentară. Prezentarea detaliată a agriculturii şi pisciculturii, două
sectoare importante ale economiei judeţului Galaţi,  este realizată în cadrul subcapitolului 
destinat spaţiului rural. 
 
Poziţ ia judeţului Galaţi, la intersecţia unor importante rute comerciale ce traversează
continentul de la Est la Vest şi de la Nord către Sud, a determinat dezvoltarea economiei în 
principal a portului f luvial, a şantierului naval, combinatului siderurgic şi a portului mineralier 
din municipiul Galaţi. Acest lucru a favorizat dezvoltarea semnif icativă a activităţilor 
economice specif ice mai ales industriei metalurgice, construcţiilor navale şi producţiei şi
furnizării de energie electrică şi termică, gaze şi apă, dar şi a industriei alimentare şi a
băuturilor. 
 
Percepţiile agenţilor economici privind atractivitatea judeţului Galaţ i ca mediu pentru 
dezvoltarea afacerilor sunt următoarele (conform studiului de piaţă realizat la nivelul mediului 
de afaceri din judeţul Galaţi):  
 

este uşor să găseşti forţă de muncă pregătită pentru domeniul lor de activitate; 
este greu să găseşti angajaţi ieftini; 
infrastructura rutieră este inadecvată;
infrastructura feroviară este inadecvată;
accesul la piaţa de aprovizionare cu mater ii prime este mai degrabă dif icil;  
accesul la o piaţă de desfacere este dif icil; 
se găsesc uşor terenuri de achiziţionat/închiriat pentru dezvoltarea afacerii; 
preţurile terenurilor sunt potrivite; 
chiriile pentru spaţiile administrative şi de producţie sunt mar i; 
sistemul bancar este bine dezvoltat; 
accesul la f irme de consultanţă este uşor de realizat; 
nivelul taxelor şi impozitelor locale este mare; 
per ansamblu, judeţul GALAŢI este o zonă atractivă pentru dezvoltarea afacerilor. 
 

Principalele atuuri, din punct de vedere economic, pe care le deţine judeţul Galaţi sunt 
accesul la principalele coridoare de comunicaţie europeană (pe cale f luvială la canalul Rhin-
Main-Dunăre care leagă Marea Nordului de Marea Neagră; prin căile ferate se asigură
transferul de la ecartamentul european către cel folosit în ţările ex-sovietice), vocaţia 
multiculturală a zonei, alături de potenţ ialul turistic, mediul de afaceri dinamic şi forţa de 
muncă calif icată.

Principalele puncte slabe ale judeţului Galaţi ca mediu economic, identif icate de către 
persoanele juridice în cadrul studiului de piaţă efectuat în anul 2010 sunt: infrastructura, 
dezvoltarea economică scăzută, nivelul ridicat al taxelor şi impozitelor şi lipsa investiţiilor. 
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Agenţii economici din judeţul Galaţi consideră că cea mai atractivă regiune pentru 
dezvoltarea afacerii lor este zona Sud-Est. Regiunea cea mai puţin atractivă este Sud.  
 
Cele mai importante argumente oferite în favoarea: 
 

Bucureştiului sunt: potenţialul mare de piaţă şi gradul mare de dezvoltare economică;
Regiunii Centru sunt: infrastructura bine pusă la punct şi potenţialul mare de piaţă;
Regiunii Nord Vest sunt: gradul mare de dezvoltare economică şi mentalitatea 
oamenilor; 
Regiunii Sud Est sunt: infrastructură navală bine dezvoltată şi gradul mare de 
dezvoltare economică;
Regiunii de Vest sunt: gradul mare de dezvoltare economică şi infrastructura bine 
pusă la punct. 

(conform studiului de piaţă realizat la nivelul mediului de afaceri din judeţul Galaţ i) 
 
Produsul Intern Brut (PIB) al judeţului înregistrează un trend ascendent cu o creştere 
semnif icativă faţă de anul 2004. Polit icile macroeconomice implementate la nivel de regiune 
şi judeţ au condus la îmbunătăţ irea climatului de afaceri şi a caracterului funcţional al 
economiei. Pr intr-o coordonare a acestora a rezultat o creştere în ritmuri ridicate a PIB-ului 
(asigurând reducerea graduală a decalajelor faţă de ţările Uniunii Europene) însoţită de 
reducerea pronunţată a inflaţiei.  
 
Astfel în perioada 2004-2008, nivelul PIB-ului la nivel naţional, regional şi judeţean a avut 
următoarea evoluţie: 
 

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

PIB 2004 2005 2006 2007 2008

România - total 247.368,0 288.954,6 344.650,6 416.006,8 514.700

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

29.843,3
12,0 

32.852,1
11,7 

38.508,7
11,2 

44.273,0
10,6 

55.865,9
10,85 

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

6.101,2 
2,4 
20,4 

6.459,0 
2,2 
19,6 

7.159,3 
2,0 
18,5 

8.602,0 
1,6 
19,4 

10.884,2 
2,11 
19.4 

PIB regional pe locuitor -
lei 10.470,2 11.541,7 13.569,8 15.641,8 19.813,7

Sursa: Institutul Naţional de Statistică - Baza de date Tempo online 
 
Pe toată perioada 2004 - 2008, PIB-ul judeţului Galaţi,  la fel ca cel la nivel de ţară şi regiune 
a înregistrat un trend ascendent, creştea f iind semnificativă în anul 2008 prin comparaţie cu 
anul 2004 (26.53%). 
 
Judeţul Galaţ i, a realizat în anul 2008, o valoare a PIB-ului de 10.884,2 mil. lei preţuri 
curente, situându-se din acest punct de vedere, pe locul 18 în ierarhia judeţelor ţării. În ceea 
ce priveşte contribuţia la realizarea PIB-ului pe total ţară şi Regiunea Sud-Est, ponderea 
judeţului este de 2,11% şi respectiv 19,4%. 
 
În ceea ce priveşte contribuţia ramurilor în totalul valorii adăugate brute (ce intră în 
componenţa PIB), la nivelul judeţului Galaţi, industria şi agricultura deţin cea mai mare 
pondere în totalul valorii adăugate brute, iar celelalte ramuri au contribuţ ii modeste.  
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Industria contribuie cel mai mult la formarea produsului intern brut al judeţului. Luând ca 
indicator produsele industriale, judeţul Galaţi este cel de-al patrulea centru industrial al ţării 
ca mărime. Astfel, industria metalurgică din judeţul Galaţ i realiza în anul 2008 aproximativ 
55,6% din producţia de oţel a României, 55% din cea de laminate şi 90,4 % din producţia de 
tablă şi benzi laminate la rece, mai mult de jumătate din producţia metalurgică f iind 
exportată. Construcţiile navale, ramură de tradiţ ie în zonă, furnizează f lotei f luviale şi
marit ime nave de până la 65.000 tdw  (barje, vrachiere, mineraliere, remorchere, petroliere) 
şi platforme de foraj marin. 
 
În ceea ce priveşte numărul de comercianţi, statisticile realizate în cadrul Oficiului Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţ i arată că în per ioada decembrie 1990 - decembrie 
2009, la nivelul judeţului Galaţi au fost preluaţi în evidenţă un total de 46.473 comercianţ i. În 
aceeaşi perioadă, au fost radiaţi 17.374 de comercianţi.  
 
Astfel, la sfârşitul anului 2009 în judeţul Galaţ i erau preluaţi în evidenţă juridică şi f inanciară
un număr de 29.099 comercianţ i.  
În comparaţie cu restul ţării, Galaţ i se situează pe poziţia a 16-a dintr-un total de 41 de 
judeţe şi municipiul Bucureşti, după numărul de comercianţ i înmatr iculaţi, cu o pondere de 
2,4% din totalul comercianţ ilor înregistraţi la nivel naţ ional conform Operaţiunilor în Registrul 
Central al Comerţului. 
 

Tabel nr. III.2.2 Topul înmatriculărilor la Registrul Comerţului pe judeţe, 
în perioada Decembrie 1990 – Decembrie 2009 

Nr. 
crt. Judeţul Număr înmatriculări Pondere în total

ţară
1. Mun. Bucureşti 367.077 18,7
2. Cluj 90.734 4,6
3. Constanţa 81.485 4,2
4. Timiş 69.799 3,6
5. Prahova 65.569 3,3
6. Iaşi 64.342 3,3
7. Braşov 61.371 3,1
8. Bihor 60.496 3,1
9. Dolj 51.507 2,6
10. Argeş 50.139 2,6
11. Maramureş 49.806 2,5
12. Mureş 49.196 2,5
13. Bacău 48.941 2,5
14. Suceava 48.720 2,5
15. Arad 47.925 2,4
16. Galaţi 46.473 2,4

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

Aşa cum se poate observa din tabelul III.2.2., judeţul Galaţi ocupă locul al doilea în cadrul 
Regiunii de Sud-Est ca număr de comercianţ i înregistraţi, f iind depăşit doar de judeţul 
Constanţa.  
 
În ceea ce priveşte provenienţa capitalului în cadrul unităţ ilor economice înregistrate la 
nivelul judeţului, statisticile oferite de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Galaţ i arată că 99,52% dintre acestea beneficiază de capital privat, 0,17% de capital 
majoritar de stat şi 0,31% de capital mixt (stat + privat). 
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Tabel nr. III.2.3. Numărul înmatriculărilor la Registrul Comerţului pe surse de 
provenienţă a capitalului, 

în perioada Decembrie 1990 – Decembrie 2009 

Judeţul Total 

din care:

Capital privat Capital majoritar de
stat Capital mixt 

(stat+privat)din care: din care:

PF Societăţi
comerciale SC APJ RA Societăţi

comerciale 
Societăţi

comerciale 
Galaţ i 46.473 10.802 35.275 35 137 30 51 143 

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

Abrevierile utilizate în desemnarea diferitelor categorii de comercianţi în următoarele capitole 
au următoarele semnif icaţii:  
 

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

 
Deşi în viaţa economică a judeţului Galaţi sunt reprezentate mai toate tipurile de comercianţi
stabilite de legislaţia naţională, două forme de organizare juridică reprezintă aproximativ 
99,57% din totalul comercianţilor la nivel de judeţ ; este vorba de comercianţii înregistraţi ca 
persoane f izice (23,24% din totalul comercianţilor) şi societăţile comerciale - 76,32% din 
totalul comercianţ ilor. 
 

Tabel nr. III.2.4. Numărul înmatriculărilor la Registrul Comerţului pe categorii de 
comercianţi, 

în perioada Decembrie 1990 – Decembrie 2009 
 

Judeţul Total 
din care:

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

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

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

Înmatriculările de societăţi comerciale au cunoscut o dinamică relativ constantă în ultimii ani, 
cu scăderi minore în anii 2006 şi 2009. Evoluţia radier ilor de societăţi comerciale prezintă
caracteristici opuse, cu o creştere spectaculoasă în 2006, urmată de o reducere 
semnif icativă în 2007 şi o creştere uşoară în 2008 şi 2009. 
 
În anul 2009, numărul de înmatriculări prezintă o evoluţie aproximativ constantă, cu scăderi 
minore în lunile ianuar ie, aprilie, septembrie şi decembr ie. Numărul de radieri cunoaşte o 
dinamică aproximativ identică pe întreaga per ioadă a anului, cu excepţia ultimului trimestru, 
când cunoaşte o creştere extrem de puternică, probabil sub influenţa crizei f inanciare şi a
introducerii impozitului forfetar. 
 

Tabel nr. III.2.5. Numărul de societăţi care şi-au suspendat activitatea în anul 2009 
 

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

Număr societăţi 181 54 3.392 42 7

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

De altfel, evidenţa numărului de societăţi comerciale care şi-au suspendat activitatea în anul 
2009 oferă o serie de indicii asupra modului în care economia judeţului a fost afectată de 
criza f inanciară. Din totalul societăţilor cu activitate suspendată, peste 90% sunt organizate 
ca SRL – societăţi cu răspundere limitată, fapt ce demonstrează că afacerile mici din judeţ
au avut mult de suferit în urma înrăutăţirii condiţ iilor economice.  
Evoluţia numărului de comercianţi în ultimii cinci ani, după provenienţa capitalului, este 
prezentată în tabelul de mai jos: 
 

Tabel nr. III.2.6. Numărul înmatriculărilor la Registrul Comerţului  
pe surse de provenienţă a capitalului, în perioada 2005 – 2009 

 

Anul Total 

din care:

Capital privat Capital majoritar de 
stat Capital mixt 

(stat+privat)din care: din care:

PF Societăţi
comerciale SC APJ RA Societăţi

comerciale 
Societăţi

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

Sursa: Operaţiuni în Registrul Central al Comerţului (www.onrc.ro)
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Se observă faptul că în totalitatea lor, societăţile comerciale înfiinţate din 2005 până în 
prezent beneficiază de capital integral privat, înmatriculările pe bază de capital majoritar de 
stat sau capital mixt (stat + privat) f iind inexistente în ultimii ani în judeţul Galaţ i.  
 
Numărul înmatriculărilor la Registrul Comerţului pe categorii de comercianţi, în perioada 
2005 – 2009 (vezi Anexa B) ne arată că dintre formele juridice de organizare a unei noi 
activităţi economice la nivelul judeţului sunt preferate cele de persoana juridică autor izată,
societatea pe răspundere limitată şi societatea pe acţiuni.  

 
Aceste situaţii relevă un flux puternic de capital privat la nivelul judeţului în intervalul de timp 
analizat. Dezvoltarea sectorului privat oferă judeţului Galaţi oportunităţ i reale de dezvoltare 
durabilă şi creştere a calităţii vieţii locuitor ilor săi. În acelaşi timp, dezvoltarea afacerilor 
private susţine echilibrul dintre funcţiile complementare ale statului şi sectorul privat, 
echilibru diferit în raport cu specif icul şi nivelul de dezvoltare al f iecărei economii. 
 
Într-un studiu realizat de Banca Mondială1, se preciza că dezvoltarea sectorului privat 
înseamnă „regândirea judicioasă a rolului statului şi nu o privatizare realizată la întâmplare. 
Polit icile guvernamentale sănătoase care asigură spaţiu de manevră pentru iniţiativa privată
şi care instituie un cadru de reglementare, care canalizează iniţiat iva privată într-un mod de 
care să beneficieze întreaga societate, sunt esenţ iale”. Se poate aprecia că f iecărei 
economii îi este caracteristic, pe termen mediu, un nivel optim, posibil de atins, al ponderii 
sectorului privat, astfel încât efectele asupra dezvoltării să f ie maxime. 
 
Situaţ ia societăţilor comerciale înmatriculate şi valoarea capitalului social subscris în 
perioada 2005 – 2009 este prezentată în tabelul de mai jos: 
 

Tabel nr. III.2.7. Situaţia societăţilor comerciale înmatriculate şi valoarea capitalului 
social subscris în perioada 2005 – 2009 

Anul 
Total societăţi

comerciale 
înmatriculate 

Valoarea 
capitalului social 
subscris mii lei 

Valoarea medie a capitalului 
social subscris/societate mii 

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

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

Se observă tendinţa aproximativ identică a valorii totale a capitalului social subscris şi a
valorii medii a capitalului social subscris pe societate. Ambii indicatori cunosc o scădere 
puternică în 2006, urmată de o creştere mai mare în anul 2008. Anul următor aduce însă cei 
doi indicatori aproape de nivelul din 2006. 
 
Managerii f irmelor gălăţene sunt de părere că cele mai potrivite domenii pentru dezvoltarea 
judeţului Galaţ i sunt: industria alimentară (cu un procent de 31,14%), agricultura (29,34%), 
industria navală (cu un procent de 26,35%) şi turismul (cu un procent de 14,97%). Chiar 
dacă la nivel mondial, industria metalurgică este în regres, întreprinzătorii gălăţeni o 
nominalizează în continuare ca şi prioritate, probabil ca şi consecinţă a obişnuinţei. Domenii 
precum industria băuturilor alcoolice şi nealcoolice, industria chimică şi serviciile „sport”, 
impresariat sportiv au obţinut cele mai puţine nominalizări (Studiu de piaţă realizat la nivelul 
mediului de afaceri din judeţul Galaţi).  

 
1 Strategia dezvoltări i sectorului privat – Aprilie 2002, Banca Mondială, Washington, SUA. 
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CONCLUZII 
În anul 2009, pe fondul crizei economice ritmul de înregistrare al firmelor a scăzut, iar 
numărul de radieri aproape că s-a triplat comparativ cu 2008. Din totalul societăţilor cu 
activitate suspendată, peste 90% sunt organizate ca SRL, fapt ce demonstrează că afacerile 
mici din judeţ au avut mult de suferit cel mai mult în urma înrăutăţirii crizei economice.  

Agricultura este un sector important al economiei judeţului Galaţi, având cea mai mare 
contribuţie la produsul intern brut al judeţului. Benefice în acest context, sunt măsurile de 
sprijinire a agriculturii, precum identificarea şi încurajarea cultivării de specii de plante cu 
necesar redus de apă (la nivelul zonei Bereşti), încurajarea amenajării de livezi şi
dezvoltarea industriei vinicole (la nivelul zonei agricole Târgu Bujor). Toate acest proiecte 
specifice pot fi completate de o serie de subvenţii sau ajutoare pentru agricultori, sau 
înfiinţarea unor asociaţii sau organizaţii pentru ajutorul şi consilierea acestora în vederea 
creşterii productivităţii culturilor. Mai mult, pot fi create centre de colectare şi/sau prelucrare 
a producţiilor agricole, identificarea pieţelor de desfacere profitabile pentru producţia 
rezultată din agricultură precum şi înfiinţarea de GAL-uri.  

La nivelul industriei şi serviciilor, este necesară înscrierea judeţului în trenduri economice 
actuale, prin impulsionarea noilor tehnologii. Promovarea tehnologiilor noi poate continua 
prin dezvoltarea parcului Industrial deja existent în municipiul Galaţi. Crearea unui parc de 
inovare tehnologică ar fi de bun augur. Aceste structuri vor avea afecte multiplicatoare la 
nivelul altor domenii, precum cel socio-economic (prin crearea de noi locuri de muncă şi
creşterea competitivităţii economice a judeţului datorată implementării noilor tehnologii în 
procesele de fabricaţie), educaţional şi de cercetare (realizarea de proiecte de cercetare în 
cadrul unui parteneriat între mediul universitar şi cel de afaceri), de mediu (prin prestarea de 
servicii sau realizarea de activităţi nepoluante). 

În vederea sprijinirii sectoarelor cu tradiţie în judeţul Galaţi precum cel al industriei 
metalurgice, construcţiei navale, producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze 
naturale şi apă, industriei alimentare şi a băuturilor, sunt imperative crearea unor 
parteneriate economice cu ţările vecine (R. Moldova şi Ucraina), retehnologizarea unităţilor 
de producţie existente, precum şi identificarea pieţelor de desfacere sau de export a 
producţiei obţinute. Accesul judeţului la principalele coridoare de comunicaţie europeană
face posibilă realizarea ultimelor două măsuri menţionate în fraza anterioară.

Pentru transformarea punctelor slabe ale judeţului ca mediu economic în puncte forte ale 
acestuia, sunt necesare măsuri complexe care vizează o varietate de domenii, precum: 
infrastructură (reabilitarea infrastructurii rutiere, feroviare şi fluviale şi crearea de noi rute de 
comunicaţii), dezvoltarea economică (încurajarea înfiinţării de noi afaceri, sprijinirea mediului 
de faceri existent, identificarea de colaborări ale judeţului Galaţi cu judeţele vecine şi ţările 
vecine Moldova (deşi este cea mai săracă ţară din Europa, vizitele oficialilor europeni din 
decembrie 2010 indică un interes crescut al Europei pentru această zonă; aceştia au promis 
fonduri şi liber acces în UE – aceste aspecte pot transforma Republica Moldova într-o piaţa
emergentă, de interes pentru agenţii economici din Galaţi) şi Ucraina, identificarea de noi 
pieţe de desfacere şi de noi surse de aprovizionare, identificarea sectoarelor economice cu 
potenţial mare de dezvoltare). Din partea autorităţilor locale s-ar impune obţinerea de 
finanţări în vederea implementării proiectelor de sprijinirea a mediului de afaceri, 
implementarea corectă, coerentă şi la timp a măsurilor de impulsionare a mediului 
economic, reducerea taxelor şi impozitelor în funcţie de necesitatea mediului economic şi de 
situaţia lui actuală, căutarea de investitori pentru proiectele economice care se doresc a fi 
implementate, crearea de parteneriate cu alte judeţe din ţară, precum şi cu ţări membre UE.  

Conform afirmaţiilor agenţilor economici din judeţul Galaţi, forţa de muncă existentă este 
suficient de bine pregătită pentru actualele domenii de activitate. Acest fapt poate fi folosit ca 
şi punct forte în crearea unei strategii de atragere a investitorilor în judeţ. În plus, mai pot fi 
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evidenţiate următoarele aspecte:preţul redus al forţei de muncă, accesul uşor la piaţa de 
aprovizionare cu materii prime, existenţa terenurilor de achiziţionat sau închiriat pentru 
dezvoltarea afacerilor, existenţa unui sistem bancar bine dezvoltat precum şi accesul uşor la 
firme de consultanţă.

Pentru îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, pe lângă legăturile externe ale judeţului, 
îmbunătăţiri mai sunt necesare şi în interiorul judeţului. Este vorba despre lucrări de 
reabilitate a drumurilor în interiorul judeţului, extinderea şi reabiltarea şoselei de centură a
municipiului Galaţi, construcţia de parcări atât subterane cât şi supraterane, precum şi
implementarea unor sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creşterii 
fluenţei şi asigurarea circulaţiei în municipiul Galaţi.  

Existenţa la momentul actual a căilor ferate cu ecartament larg şi îngust reprezintă o
oportunitate de atragere a investitorilor, se impune totuşi reabilitarea acestei infrastructuri.  

Accesul dificil la pieţele de desfacere poate fi îmbunătăţit prin crearea de parteneriate la 
nivelul autorităţilor locale pentru sprijinirea cooperării economice transfrontaliere dar şi în 
interiorul României.  

Statutul actual al oraşului ca şi port important la Dunăre, poate fi exploatat prin intensificarea 
relaţiilor comerciale cu ţărie UE, care au şi ele acces la acest fluviu. 
Referitor la problema preţurilor terenurilor şi chiriilor din judeţ, depăşirea acesteia poate fi 
realizată prin acordarea de stimulente pentru întreprinderile noi înfiinţate în vederea 
acoperirii cheltuielilor cu chiria. O altă direcţie de abordare poate consta în înfiinţarea unor 
incubatoare de afaceri, care pot oferi firmelor noi condiţii excelente de desfăşurare a 
activităţii la preţuri accesibile. 

Regiunea de Sud-Est este considerată de către agenţii economici din Galaţi ca fiind cea mai 
atractivă din puncte de vedere economic. Pentru valorificarea acestui aspect, ar putea fi 
realizate o serie de parteneriate de natură economică între autorităţile locale din judeţele 
care aparţin acestei regiuni de dezvoltare. Crearea unor investiţii comune de natură
economică ar putea constitui un sprijin pentru mediul de afaceri al judeţului Galaţi. 
Identificarea surselor de aprovizionare cât şi a pieţelor de desfacere în celelalte regiuni de 
dezvoltare ale României va beneficia de existenţa unei infrastructuri mai dezvoltate decât 
cea din regiunea de Sud Est dar şi de un grad mai ridicat de dezvoltare economică şi socială
aflat sunt influenţe occidentale benefice.  
Trendul ascendent al indicatorilor economici este în prezent afectat de criza financiară
înregistrată la nivel naţional şi mondial. Din acest motiv, măsurile care vor fi întreprinse la 
nivel local sau chiar regional trebuie să vizeze proiecte de relansare a economiei prin 
sprijinirea mediului de afaceri. În plus, situaţia anterioară a judeţului din punct de vedere 
economic evidenţiază potenţialul economic de dezvoltare al acestui judeţ.

III.2.2. Structura Economiei judeţului Galaţi

În perioada conducerii centralizate a economiei s-a acordat o atenţie deosebită producţiei 
industriale. Dezvoltarea industriei grele a fost una dintre priorităţ ile economiei planif icate, 
însă acest sector a suferit o puternică transformare şi recesiune după 1989. 
 
În perioada 1990 - 2008, capacităţile de producţie industrială din judeţul Galaţ i, în condiţiile 
unei restructurări determinate de noile condiţii economice, au suferit transformări cu efecte 
importante, precum restrângerea unor domenii de producţie şi chiar închiderea unor unităţi
de prelucrare în unele sectoare manufacturiere. 
 
În prezent, pe ansamblul economiei naţionale, judeţul Galaţ i este principalul producător de 
cocs metalurgic, de fontă, de oţel brut şi de laminate f inite pline; este al doilea producător din 
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ţară la producţia de nave maritime; de asemenea, se situează printre primele judeţe la 
producţia de legume şi fructe conservate. 
 
Potrivit datelor statistice furnizate de către Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţ i, în judeţ
funcţionau în anul 2006 un număr de 12.915 unităţi economice (întreprinderi) active. 
Repartizarea acestora pe tipur i de activităţ i economice şi clase de mărime este prezentată în 
tabelul de mai jos: 
 

Tabel nr. III.2.8. Unităţi economice active din industrie, construcţii, comerţ şi alte 
servicii, pe activităţi şi clase de mărimi, anul 2006 

 

Activităţi Total 

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

0-9 10-49 50-249 250 şi
peste 

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

7.356 6.774 528 51 3

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

1.408 1.293 79 33 2 

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

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

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi

Este de remarcat faptul că cele mai multe întreprinderi îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
comerţului cu ridicata şi cu amănuntul (57,0%). Domenii economice importante cum sunt 
industria prelucrătoare sau construcţiile deţ in ponderi semnif icativ mai mici: doar 9,4% din 
întreprinderi activează în industria prelucrătoare şi numai 5,4 % în construcţii.  
 
În ceea ce priveşte repartizarea pe clase de mărime, dacă luăm în considerare numărul de 
salariaţi, obţinem următoarea situaţie: 88,0% microîntreprinderi, 9,6% întreprinderi mici, 
2,1% întreprinderi mijlocii şi 0,4% întreprinderi mari. Numărul ridicat de microîntreprinderi 
relevă existenţa unei iniţ iativei private semnif icative la nivelul judeţului Galaţ i, fapt ce oferă
perspectiva dezvoltării de durată a economiei locale.  
 
În ceea ce priveşte repartizarea pe clase de mărime a întreprinderilor la nivelul domeniilor 
economice se poate observa următoarea structură:
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în industria extractivă 71,4% din unităţ ile active sunt micro, iar restul de 28,6% sunt 
întreprinderi mici; 
în industria prelucrătoare, 69,0% din unităţile active sunt microîntreprinderi, 22,1% 
sunt mici şi numai 7,5% sunt mijlocii, respectiv 1,4% sunt mari; 
în ramura de energie electrică şi termică, gaze şi apă, situaţia este inversă: 60,0% 
din întreprinderile active sunt întreprinderi mar i, celelalte categorii de mărime având 
procente inferioare şi de valori aproximativ egale; 
în construcţii 74,3% din unităţile active sunt microîntreprinderi; 
în mod similar, în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul 92,1% din unităţile active sunt 
microîntreprinder i; 
în domeniul hotelurilor şi restaurantelor 90,4% din unităţile active sunt 
microîntreprinder i; 
restul domeniilor de activitate păstrează aceeaşi structură, microîntreprinderile 
reprezentând în f iecare caz cel puţin 80% din totalul unităţilor active. 

 

Este de remarcat ponderea ridicată a activităţ ilor de comerţ şi numărul redus de unităţi ce îşi
desfăşoară activitatea în industrie, construcţii şi agricultură. Această situaţie cunoaşte variaţii 
nesemnif icative de la an la an.  

Astfel, potrivit datelor statistice din anul 2007, la nivelul judeţului Galaţi,  unităţile locale active 
din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii erau în număr de 12.357, ele desfăşurându-
se pe următoarele activităţi:  
 

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

 

În anul 2009, domeniul comerţului cu ridicata şi cu amănuntul a beneficiat de aproximativ 
39,8% din totalul numărului de înmatr iculări. Atractivitatea acestui segment de activitate este 
dată de necesarul de investitii minime la demararea afacerii si numarul redus de angajati,  in 
medie 5 persoane angajate per f irma, cu obtinerea de rezultate imediate. Interesantă este 
apariţia domeniului agricultură, silvicultură şi pescuit pe locul secund, cu 10% din totalul 
numărului de înmatriculăr i, în timp ce construcţiile deţin doar 7,9%. 
 
Dacă analizăm variaţia numărului de înmatriculări în funcţie de domeniile de activitate în 
2009 faţă de 2008, putem observa că judeţul Galaţi a avut cu 86,6% mai multe societăţi în 
agricultură, silvicultură şi pescuit, cu 15% mai multe societăţ i cu activitate în alte servicii şi cu 
12,9% mai multe societăţ i specializate în activităţi de spectacole, culturale şi recreative. 
Variaţii pozitive se mai înregistrează doar în domeniile intermedier i f inanciare şi asigurări, 
sănătate şi asistenţă socială şi activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii 
suport. 
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Tabel nr. III.2.9. Situaţia statistică a înmatriculărilor efectuate în anul 2009 
 

Denumirea activităţii 
Număr

înmatriculări 
în anul 2009 

Pondere Raportat 
la 2008 

2008 
raportat 
la 2007 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor şi motocicletelor  1108 39,83% -4,8% 95,96% 
Agricultură, silvicultură şi pescuit 278 9,99% 86,6% 98,38% 
Construcţii 221 7,94% -63,9% 5,45%
Activităţi profesionale, ştiinţif ice şi tehnice 218 7,84% -24,8% 95,80%
Activităţi de servicii administrative şi
activităţi de servicii suport 182 6,54% 4,6% 42,45% 
Industria prelucrătoare 164 5,90% -17,2% 27,94% 
Transport şi depozitare 137 4,92% -51,1% 98,67%
Informaţ ii şi comunicaţii 103 3,70% -2,8% 46,58%
Hoteluri şi restaurante 92 3,31% -14,0% 60,61%
Alte activităţi de servicii 84 3,02% 15,1% 21,54% 
Tranzacţii imobiliare 48 1,73% -5,9% 62,22% 
Intermedieri f inanciare şi asigurări 47 1,69% 9,3% 50,00%
Activităţi de spectacole, culturale şi
recreative 35 1,26% 12,9% 43,33% 
Învăţământ 33 1,19% -58,2% 24,00% 
Sănătate şi asistenţă socială 16 0,58% 6,7% 42,86% 
Distribuţ ia apei; salubritate, gestionarea 
deşeurilor, activităţi de decontaminare 12 0,43% -40,0% 87,50% 
Industria extractivă 2 0,07% -71,4% 133,33%
Producţia şi furnizarea de energie electrică
şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

2
0,07% 

-33,3% 
200,00%

Sursa: Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi

Pe întreaga perioadă analizată se remarcă în mod clar o creştere constantă a numărului de 
societăţi ce activează în comerţ, servicii şi construcţii. Ult imul an marchează şi creşterea 
numărului de înmatriculări de societăţi ce desfăşoară activităţi de agr icultură, silvicultură şi
pescuit, semn al revirimentului acestui domeniu economic. 
 
Analiza numărului de înmatriculăr i pe cei trei ani luaţi în considerare (2007 - 2009) arată că
un grup restrâns de activităţi au cunoscut o creştere continuă şi uniformă, fără scăderi. Ceea 
ce indica faptul ca o serie de domenii economice se bucura de o atenţ ie crescută din partea 
întreprinzătorilor în f iecare an. Este vorba de activităţile de servicii administrative şi activităţi
de servicii suport, activităţile de sănătate şi asistenţă socială, cele de spectacole, culturale şi
recreative, activităţile specif ice intermedier ilor f inanciare şi asigurărilor, activităţile de 
agricultură, silvicultură şi pescuit şi alte activităţi de servicii. Acest lucru indică o creştere a 
importanţei serviciilor şi agriculturii în dauna activităţ ilor industriale, fapt ce conduce la un 
grad mai mare de diversif icare a economiei judeţului, cu urmări pozitive asupra potenţialului 
său de dezvoltare. 
 
În structură, industria judeţului Galaţ i, la sfârşitul anului 2008, se caracteriza prin dominanţa
industriei prelucrătoare, cele mai puternic dezvoltare ramuri ale industriei prelucrătoare f iind:  
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industria metalurgică;
industria mijloacelor de transport; 
industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal; 
industria alimentară, a băuturilor şi tutunului; 
industria de maşini şi echipamente; 
industria textilă şi a produselor textile; 
industria de prelucrare a ţiţeiului, cocsif icarea cărbunelui şi tratarea combustibilului 
nuclear. 

 
Este ilustrativ faptul că la nivelul anului 2008, peste 33% din populaţ ia ocupată îşi desfăşura 
activitatea în subramurile industriale. Importanţa diferitelor domenii de activitate ale 
economiei judeţului este relevată şi de numărul de salariaţi angajaţi în aceste activităţi (vezi 
Anexa B). 
 
Reducerea numărului de salariaţi dintr-un domeniu poate influenţa în termeni economici  
scăderea cifrei de afaceri şi a profitabilităţii respectivei activităţi. Este cazul activităţilor de 
agricultură, silvicultura şi pescuit, unde se înregistrează reduceri de mai mult de 50% a 
numărului de salariaţ i. Scăderi importante sunt semnalate şi în industria extractivă.

În schimb, alte ramuri economice păstrează un număr relativ constant de salariaţ i pe 
întreaga perioadă de monitorizare. Este cazul activităţilor din industria prelucrătoare, 
energiei electrice şi termice, gaze şi apă, activităţilor specif ice pentru hoteluri şi restaurante. 
Acest fapt indică menţinerea respectivelor sectoare la parametri constanţi de performanţă 
economică în perioada analizată.

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

Tabel nr. III.2.10. Numărul mediu al salariaţilor pe activităţi industriale 
- număr persoane -  

Activitatea 2004 2005 2006 2007 2008 

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

extractivă de produse energetice 56 521 444 472 320
extractivă de produse 
neenergetice 80 65 93 123 182 

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 40.590 40.470 39.709 37.824 36.912
industria alimentară, a băuturilor şi
tutunului 4.407 4.871 4.656 4.550 4.621 
industria textilă şi a produselor 
textile 4.170 2.311 1.787 1.614 1.786 
industria pielăriei şi a produselor 
din piele 234 243 239 211 203 
industria de prelucrare a lemnului 
(exclusiv producţia de mobilă) 307 238 287 370 284 
fabricarea celulozei, hârtiei şi a
produselor din hârtie; editarea şi
tipărirea publicaţiilor  

578 440 552 437 361 

industria de prelucrare a ţiţeiului, 
cocsif icarea cărbunelui şi tratarea 
combustibilului nuclear

1.524 1.416 1.276 1.168 1.154 

industria chimică şi a f ibrelor 
sintetice şi artif iciale 735 671 525 530 579 
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industria de prelucrare a 
cauciucului şi a maselor plastice 73 5 70 176 263 
industria altor produse din 
minerale nemetalice 398 524 370 328 401 
industria metalurgică 15.022 14.277 13.044 12.173 11.847
industria construcţiilor metalice şi
a produselor din metal (exclusiv 
maşini, ut ilaje şi instalaţii )

3.962 3.549 4.400 4.582 3.812 

industria de maşini şi echipamente 2.367 2.214 2.163 2.140 1.345
industria de echipamente electrice 
şi optice 445 254 343 578 357 
industria mijloacelor de transport 4.786 6.338 6.100 5.772 5.127
alte activităţ i industriale 1.582 3.119 3.897 3.195 4.772

ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ,
GAZE ŞI APĂ 3.808 4.346 4.165 4.038 6.213 

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

2.119 3.034 2.884 2.808 2.889 

captarea, tratarea şi distribuţia 
apei 1.689 1.312 1.281 1.230 3.324 

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

CONCLUZII 

Industria este cea mai dezvoltată ramură economică a judeţului Galaţi, însă situaţia sa 
actuală este destul de delicată datorită crizei economice. În acest caz, sunt necesare o serie 
de măsuri pentru dezvoltarea industriilor cu potenţial la nivelul judeţului precum: industria 
alimentară şi industria uşoară.

Prin prisma numărului de agenţi economici existenţi în judeţ, se poate spune că Galaţi
beneficiază de o reţea de firme destul de dezvoltată. Pentru menţinerea acestei situaţii şi
depăşirea problemelor de natură economică cu care se confruntă unele companii, ar putea fi 
implementate o serie de programe pentru relansarea activităţii firmelor aflate în dificultate. 
Acordarea de stimulente, avantaje sau scutiri de taxe pot ajuta. 
Din analiza mediului de afaceri gălăţean reiese faptul că cele mai afectate societăţi de criza 
financiară sunt cele mici. Sunt necesare în cadrul acestei conjuncturi economice măsuri 
pentru sprijinirea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, precum: facilitarea accesului 
acestora la fondurile europene prin scăderea pragurilor de eligibilitate, amânarea la plată a
obligaţiilor restante ale agenţilor economici afectaţi de criză, sprijinirea acestora în vederea 
recuperării datoriilor de la instituţiile sau autorităţile locale, unde este cazul. 
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Dezvoltarea sectorului privat oferă judeţului Galaţi oportunităţi reale de dezvoltare durabilă şi
creştere a calităţii vieţii locuitorilor săi. În acelaşi timp, dezvoltarea afacerilor private susţine 
echilibrul dintre funcţiile complementare ale statului şi sectorul privat, echilibru diferit în 
raport cu specificul şi nivelul de dezvoltare al fiecărei economii. 
Mai poate fi menţionat proiectul de transformare a zonei Tecuci într-un centru ce colectare, 
sortare şi redistribuire a producţiei agricole la nivel judeţean cât şi provenind din judeţele 
învecinate. Acest proiect presupune crearea unei platforme şi a unei infrastructuri menite să
realizeze aceste activităţi. Ca şi efecte aşteptate ale proiectului pot fi menţionate 
valorificarea eficienţă a producţiei agricole, creşterea gradului de cooperare comercială între 
judeţele care formează regiunea de Sud Est, creşterea cooperării economice şi comerciale 
între regiunea de Sud – Est şi celelalte regiuni de dezvoltare ale ţării, efectul pozitiv asupra 
contextului economic judeţean prin crearea de noi locuri de muncă, valorificarea şi
revitalizarea unor zone care nu sunt în prezent utilizate, adăugarea de plus valoare 
producţiei agricole. 

Producţia industrială a beneficiat de un interes crescut din partea autorităţilor în perioada 
conducerii centralizate, până în 2008 înregistrând restrângeri ale activităţii şi chiar 
închiderea unor sectoare. Noua tendinţă constă în sprijinirea dezvoltării noilor tehnologii, 
tehnologii de vârf (energie neconvenţională, IT, bioenergie, industrii inovative). 
Mai mult, comerţul cu ridicata deţine o pondere importantă în mediul economic al judeţului. 
Stimularea acestuia poate fi realizată prin exploatarea poziţiei strategice a judeţului ca şi
graniţă a Uniunii Europene (comparativ cu Odesa care este situată în spaţiul CSI),  
proximitatea faţă de Marea Neagră şi importante rute de acces rutier, prin activităţi de 
intermediere comercială, bursiere, cooperare comercială.

Măsurile menite să relanseze economia judeţului, ar trebui direcţionate în principal către 
întreprinderile private, datorită faptului că numărul ridicat al acestora relevă existenţa unei 
iniţiative private semnificative la nivelul judeţului Galaţi, fapt ce oferă perspectiva dezvoltării 
de durată a economiei locale. 
Păstrarea relativ constantă a numărului de salariaţi în domeniul hotelurilor şi restaurantelor 
indică menţinerea acestuia la parametri constanţi de performanţă economică. Făcând parte 
din sectorul terţiar al economiei, serviciile în domeniul hotelier sunt o componentă importantă
a economiei locale, fiind sprijinită de existenţa Dunării ca obiectiv turistic dar şi de peisajele 
deosebite ale judeţului. Dezvoltarea acestei categorii trebuie realizată în colaborare cu 
dezvoltarea sectorului turistic, sectorul hotelier şi al restaurantelor fiind complementar celui 
turistic şi venind în sprijinirea acestuia din urmă. Trebuie realizată în acest sens o 
îmbunătăţire a infrastructurii de cazare şi de alimentaţie existente şi crearea de noi structuri 
de cazare, pentru a oferi servicii cu un nivel de calitate cerut de standardele europene.  

Înfiinţarea unui aeroport la nivelul judeţului Galaţi reprezintă o oportunitate pentru investitori, 
acesta putând asigura atât un flux constant de călători cât şi de mărfuri în şi din zonă.

III.2.3. Volumul şi structura investiţiilor străine în judeţul Galaţi

Judeţul Galaţ i face parte din Regiunea de Sud-Est, ce se află pe poziţia a doua în 
clasamentul naţ ional al investiţiilor străine directe, după capitala Bucureşti. Regiunea 
beneficiază de atractivitatea deosebită pe care o reprezintă portul Constanţa şi porturile pe 
Dunăre, de la Galaţ i şi Brăila. 
 
Raportat la numărul de societăţi comerciale cu participare străină la capital înregistrate pe 
total ţară, judeţul Galaţ i deţ ine o pondere redusă, de numai 0,8%. În cadrul Regiunii de Sud-
Est, o pondere superioară judeţului Galaţi înregistrează doar judeţul Constanţa (3,2%). 
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Potrivit datelor existente la nivelul Registrului Central al Comerţului, la 31 decembrie 2008 în 
judeţul Galaţi erau înregistrate 1 255 de societăţ i comerciale cu participare străină la capital, 
cu o valoare a capitalului social subscris de 2.391.489,4 mil. lei. 
 
Majoritatea investiţiilor importante în judeţul Galaţ i s-au făcut prin achiziţii şi nu prin investiţii 
pe loc gol. Companiile transnaţionale au preferat această metodă întrucât mediul de afaceri 
instabil din România presupunea un risc pe care nu au fost dispuse să îl accepte. Prin 
colaborarea cu un partener român au redus acest risc. Timp de câţiva ani au tatonat mediul 
de afaceri, după care, în funcţie de rezultatele obţinute au pătruns pe piaţa gălăţeană cu 
f iliale proprii.  
 
Investiţiile pe loc gol (aşa-numitele “greenfield”) au fost mai frecvente în cazul investitorilor 
mici care au putut să se adapteze rapid schimbărilor existente pe piaţă. Abia după anul 
2000, au început să apară investiţii pe loc gol de mare anvergură de genul lanţurilor de 
magazine precum Selgros, Kaufland, Real, Plus, Penny Market. 
 
Cea mai importantă investiţie străină din judeţul Galaţ i până în prezent o reprezintă
preluarea combinatului siderurgic din municipiul Galaţ i de către Mittal Stell Holding, investitor 
străin ce are ca ţară de origine Antilele Olandeze şi care şi-a propus să transforme această
fabrică într-un centru de excelenţă pentru metale, ceea ce va necesita 200 milioane dolari 
investiţii pentru producţia de metal.  
 
Din anul 2001 până în prezent, combinatul a cunoscut mai multe denumiri: LNM Holdings, 
Mittal Steel şi în prezent ArcelorMittal. Astfel, combinatul a devenit parte a celui mai mare 
grup mondial din industria de profil - ArcelorMittal, ce operează în peste 60 de ţări şi care a 
avut în 2009 o cifră de afaceri de 65,1 miliarde dolari şi o producţie de oţel de 73,2 milioane 
tone, reprezentând aproximativ 8% din producţia mondială de oţel. 
Intr-un plan secund ca importanta a unei investitii straine in judetul Galati se afla Damen 
Shipyard Galaţi - Şantierul Naval Damen Galaţ i, parte a grupului olandez Damen. Şantierul a 
încheiat anul 2008 cu o cifră de afaceri de 82 milioane euro şi o producţie de 25% din totalul 
grupului. 

Problemele şantierului de la f inele anului 2008 sunt cauzate nu de criză, ci de creşterea 
economică puternică din ultimii doi – trei ani. Mulţ i muncitori au plecat în şantiere 
occidentale, pe fondul deschiderii a numeroase unităţ i noi de producţie. În prezent, Damen 
Shipyard Galaţi este cea mai importantă parte a grupului Damen, compania oferind asigurări 
în repetate rânduri că va dezvolta în continuare şantierul. 
Un alt sector de activitate în care au fost angajate investiţii străine semnificative este 
comerţul, pr in apariţ ia marilor lanţuri de magazine cum sunt Selgros, Kaufland, Real, Plus, 
Penny Market, Metro, Billa şi altele. 
Un argument în plus pentru atragerea investitorilor în judeţul Galaţ i este reprezentat de către 
Zona Liberă Galaţi, ce a fost înfiinţată în 1993 şi amplasată pe malul Dunăr ii la Sud-Est de 
municipiul Galaţ i.  
Având o suprafaţă utilizabilă de 139 ha, Zona Liberă Galaţ i pune la dispoziţia clienţilor săi, 
prin licitaţ ii publice organizate periodic, terenuri libere pentru dezvoltarea oricărui tip de 
proiect investiţional. Terenurile pot f i date în concesiune pe o perioadă de 49 de ani cu 
posibilitate de prelungire, sau pot f i închiriate pe perioade între 1 lună şi 5 ani, de asemenea, 
cu posibilitate de prelungire. Terenul Zonei Libere se află în imediata apropiere a căilor de 
acces terestre şi navale şi a utilităţilor de apă-canal, energie electrică, gaz metan. 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

47

Zona Liberă Galaţ i asigură accesul uşor şi imediat la aproape toate căile de comunicaţie 
existente: 
 

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

 
Principalele facilităţ i oferite de Zona Liberă Galaţi2:

poziţie strategică la graniţa de Est a Uniunii Europene cu acces rapid şi ef icient la 
pieţele de consum din Europa şi Orient; 
acces facil la căile de comunicaţ ie terestre şi navale; 
terenuri libere pentru orice tip de investiţii la preţuri competitive; 
facilităţi economico-fiscale avantajoase pentru dezvoltarea unei afaceri; 
deschidere faţă de propunerile din partea clienţ ilor; 
standarde înalte în relaţiile cu clienţ ii.  

 
La momentul ianuarie 2009 suprafaţa totală concesionată către clienţi era de 664.797 mp. 
Gradul de ocupare faţă de totalul disponibil spre concesiune era de aproximativ 75%. În 
restul de 25% sunt incluse şi suprafeţele amenajate din fonduri proprii sau atrase de către 
regie însumând aproximativ 10.500 mp sub formă de facilităţi de depozitare (hale acoperite, 
platforme betonate, platforme lidonit). 
 
Poziţ ia Zonei Libere Galaţi, facilitează utilizarea acesteia ca un punct important de 
depozitare, antrepozitare şi tranzit între pieţele Europei şi Orientului şi, de asemenea, ca un 
punct ce poate deservi un număr însemnat de consumatori. 
 
În plus, în judeţ a fost dezvoltat un parc tehnologic şi industrial pentru sprijinirea şi
dezvoltarea companiilor cu potenţial inovativ şi a celor implicate în comerţul naval. Parcul 
industrial Galaţ i a fost înfiinţat la începutul anului 2003, amplasat în Estul zonei libere, cu o 
suprafaţă de 21,8 ha la iniţiat iva Consiliilor Local şi Judeţean, a Universităţii „Dunărea de 
Jos” şi a Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Galaţi”. Amplasarea lui pe malul 
stâng al Dunării permite accesul atât f luvial, cât şi feroviar şi rutier pe drumul naţ ional DN 2B 
E87, la graniţa cu Moldova şi Ucraina. Obiectivul parcului este de a stimula dezvoltarea 
economiei regionale şi locale prin atragerea de f irme cu valoare adăugată mare. Pentru a-şi
atinge obiectivele, parcul necesită investiţii în infrastructura tehnico-edilitară.

Amplasarea parcului industrial in imediata vecinatate a granitelor cu Republica Moldova si 
Ucraina, este motivata de accesul la drumul national DN 2B, si de faptul ca transportul 
feroviar din cadrul zonei este conectat atat la retelele de cale ferata cu ecartament lat folosit 
in CSI si unele tari asiatice, cat si la retelele standard de cale ferata europene. 
 
Parcul Industrial Galati urmareste imbunatatirea mediului economic local si dezvoltarea de 
sectoare de activitate generatoare de produse cu valoare adaugata mare (biotehnologie si 
tehnologia informatiei, industria audio-video, industria alimentara, industria navala, industria 
de procesare a produselor siderurgice etc.), precum si a sectoarelor de activitate nepoluante 
a caror realizare necesita tehnologii moderne si o forta de munca superior calif icata. 
 

2 Administraţia Zonei Libere Galaţi - http://www.zlgalati.ro



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

48

Parcul de Soft Galati s-a constituit ca init iat iva a consortiului format din Consiliul Judetului 
Galati, Consiliul Local Galati, Universitatea “Dunarea de Jos” Galati si S.C. Navrom – Centru 
de Afaceri S.A. Galati si Guvernului Romaniei, care a participat cu 10 miliarde lei la 
realizarea acestuia. Parcul stiint if ic si tehnologic de software de la Galati vizeaza sa 
contribuie la dezvoltarea sectorului industrial al tehnologiilor de varf si la facilitarea 
transferului de tehnologie, precum si la crearea unei alternative viabile pe piata muncii din 
Regiunea de Sud-Est si, implicit la sustinerea restructurarii unei zone monoindustriale. 
 
Consortiul a desemnat ca administrator al parcului S.C. Cons Management PARC DE SOFT 
S.R.L. Galati, societate care are ca asociati Consiliul Judetean si Consiliul Local Galati.  
Ministerul Educatiei si Cercetarii a acordat primul tit lu de parc stiintif ic si tehnologic din 
Romania pentru Parcul de Soft Galati.  
 
În judeţul Galaţ i există aşadar mari posibilităţi de a investi, cei interesaţi având la dispoziţie o 
puternică şi diversif icată bază tehnico-materială, forţă de muncă corespunzător calif icată,
piaţă de desfacere şi o legislaţie corespunzătoare care garantează drepturile investitorilor 
străini în România. 
 

CONCLUZII 

Judeţul Galaţi beneficiază de o serie de avantaje care îl pot transforma într-un punct de 
atracţie pentru investitorii străini. Aceste puncte tari trebuie integrate într-o strategie de 
promovare a judeţului de nivel internaţional, cu scopul de a atrage atenţia potenţialilor 
investitori asupra oportunităţilor economice existente în judeţ.
Printre punctele tari ale judeţului la acest capitol se numără existenţa Zonei Libere Galaţi
împreună cu Parcul Industrial, care pune la dispoziţia clienţilor săi terenuri libere pentru 
dezvoltarea oricărui tip de proiect investiţional. Zona Liberă asigură accesul uşor şi imediat 
la căile de comunicaţie terestre (prin DN 2B), feroviare (cale ferată cu ecartament îngust şi
larg) şi navale (portul la Dunăre). Printre facilităţile oferite de Zona Liberă Galaţi se mai 
numără şi poziţia sa strategică la graniţa de Est a Uniunii Europene, facilităţi economico – 
fiscale avantajoase pentru dezvoltarea unei afaceri. Poziţia Zonei Libere Galaţi, facilitează
utilizarea acesteia ca un punct important de depozitare, antrepozitare şi tranzit între pieţele 
Europei şi Orientului şi, de asemenea, ca un punct ce poate deservi un număr însemnat de 
consumatori. 

În plus, este necesară dezvoltarea Parcului Industrial existent şi construirea unui parc de 
inovare tehnologică nou pentru sprijinirea şi dezvoltarea companiilor cu potenţial inovativ şi a
celor implicate în comerţul naval. 

În judeţul Galaţi există aşadar mari posibilităţi de a investi, cei interesaţi având la dispoziţie o 
puternică şi diversificată baza tehnico-materială, forţă de muncă corespunzător calificată,
piaţă de desfacere şi o legislaţie corespunzătoare care garantează drepturile investitorilor 
străini în România. 

III.2.4. Structura teritorială a economiei în judeţul Galaţi

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

Tabel nr. III.2.11. Număr comercianţi existenţi la 31 decembrie 2009 în mediul urban al 
judeţului Galaţi

Forma juridică Galaţi Tecuci Bereşti Târgu-
Bujor 

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

Sursa: Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi

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

Tabel nr. III.2.12. Număr societăţi care au suspendat activitatea în anul 2009 
 

Localitatea Galaţi Tecuci Bereşti Târgu-
Bujor 

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

Astfel, deşi deţin un număr de comercianţ i mult inferior, municipiul Tecuci şi oraşele Bereşti 
şi Târgu-Bujor au fost mai sever afectate de criza decât municipiul Galaţ i. Acest fapt 
evidenţiază decalajele puternice de dezvoltare existente între centrul industrial concentrat în 
municipiul Galaţ i şi restul teritoriului judeţean. Disparităţile de dezvoltare economică sunt 
vizibile în distribuţ ia societăţilor mijlocii şi mari în zona puternic industrializată a municipiului 
Galaţ i, în timp ce în restul judeţului agricultura rămâne preponderentă, dar cu eficienţă 
redusă.

Studiul de piaţă realizat de Euro Project Consult ing Iaşi a analizat percepţiile locuitorilor din 
judeţul Galaţ i cu privire la domeniile economice care ar trebui dezvoltate în localitatea lor de 
reşedinţă.

Populaţ ia municipiului Galaţi este de părere că cele mai potr ivite domenii pentru 
dezvoltarea municipiului sunt: industria metalurgică şi reciclarea deşeurilor (studiu de piaţă 
realizat la nivelul mediului de afaceri din judeţul Galaţi) (Studiu de piaţă realizat la nivelul 
persoanelor f izice din municipiul Galaţi). Domenii precum industria lemnului/mobilier, 
serviciile media/art istic/impresariat artistic şi serviciile f inanciar-bancare sunt considerate 
potrivite de un număr foarte mic de respondenţ i.  
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În mmunicipiul Tecuci se impune dezvoltarea industriei alimentare, a serviciilor educaţionale 
şi reciclarea deşeurilor.  
 
Pentru dezvoltarea oraşului Târgu Bujor, domeniile cele mai potrivite sunt: industria de 
confecţii textile şi pielărie, industria lemnului/mobilierului şi serviciile imobiliare şi construcţiile 
de locuinţe.  
 
Cea mai mare parte a populaţ iei din oraşul Bereşti susţine că cel mai potrivit domeniu 
pentru dezvoltarea oraşului este industria de confecţii textile şi de pielărie. De asemenea, 
potrivite ar f i şi domeniile: servicii educaţionale şi industria lemnului/mobilierului. Domeniile 
cele mai puţ in potr ivite sunt: industria de maşini şi echipamente, industria electrotehnică şi
comerţul interior şi exterior (Studiu de piaţă realizat la nivelul persoanelor f izice din oraşul 
Bereşti). 
 
Domeniul de activitate nominalizat cel mai des ca f iind necesar dezvoltării comunelor din 
judeţul Galaţ i este agricultura. Acesta a fost menţionat în 59,32% din cazuri. Au mai fost 
precizate şi domeniile: industria alimentară, industria lemnului, industria metalurgică,
industria energiei eoliene, turismul, industria băuturilor alcoolice şi nealcoolice, servicii 
educaţionale, servicii culturale, servicii “sport” şi comerţul (Studiul de piaţă realizat de Euro 
Project Consulting Iaşi la nivel rural). 
 
Pe baza rezultatelor studiului de piaţă realizat de Euro Project Consult ing Iaşi a fost realizată
harta economică a judeţului. 
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Legendă

Simbolul Semnificaţie  

Agricultură

Industria alimentară

Turism 

Industria băuturilor alcoolice şi nealcoolice 

Industria lemnului 

Comerţ

Industria metalurgică

Industria textilă

Servicii  

Industria energiei eoliene 

Cultură, educaţie 

Sport 

Reciclarea deşeurilor 

Construcţii 
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Harta economică a judeţului Galaţi

Suhurlui 
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CONCLUZII 

La nivelul judeţului Galaţi sunt înregistrate în prezent disparităţi de dezvoltare economică,
care sunt vizibile în distribuţia societăţilor mijlocii şi mari în zona puternic industrializată a
municipiului Galaţi, în timp ce în restul judeţului agricultura rămâne preponderentă. Măsurile 
de natură economică descrise anterior vor avea ca efect şi reducerea acestor decalaje de 
dezvoltare între localităţile judeţului.  
Ca şi direcţii viitoare de dezvoltare a municipiului Galaţi sunt necesare proiecte direcţionate 
în special către reciclarea deşeurilor şi mai puţin către serviciile financiar – bancare, 
serviciile media, care se află deja într-un stadiu avansat de dezvoltare. În Tecuci vor fi 
implementate proiecte care ţin de industria alimentară.

Referitor la domeniul deşeurilor este necesară implementarea unui plan integrat 
managementul deşeurilor la nivelul întregului judeţ.
În cazul oraşelor mai mici, adică Bereşti şi Târgu Bujor, direcţiile de dezvoltare sunt axate 
mai mult pe industria manufacturieră, precum confecţii, textile pielărie şi industria lemnului. 
Un alt domeniu care ar trebui susţinut este cel al serviciilor educaţionale. 

Analiza percepţiilor locuitorilor din judeţul Galaţi cu privire la domeniile economice care ar 
trebui dezvoltate în localităţile de reşedinţă (conform studiului de piaţă realizat de Euro 
Project Consulting Iaşi la nivel urban), reflectă necesitatea întreprinderii unor măsuri în 
vederea consolidării industriei metalurgice în municipiul Galaţi (deşi această ramură
cunoaşte un regres mondial, tradiţia municipiului Galaţi în acest domeniu, face ca metalurgia 
să fie considerată în continuare cea mai potrivită direcţie de urmat), a industriei alimentare în 
Tecuci şi a industriei de confecţii textile şi pielărie în Târgu Bujor şi Bereşti.  

Acest fapt va asigura o evoluţie bună pe termen lung în dezvoltarea municipiului de 
reşedinţă.

La nivelul mediului rural, agricultura este considerată direcţia principală de dezvoltare 
(conform studiului de piaţă realizat de Euro Project Consulting Iaşi la nivel rural).  

III.2.5. Industria, Comerţul şi IMM 
 
III.2.5.1. Întreprinderi mari 
 
În f iecare an, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţ i3 editează Topul Firmelor din 
judeţul Galaţi cu scopul promovării întreprinderilor gălăţene ce obţin rezultate economice şi
f inanciare remarcabile în anul f iscal anterior. Metodologia de elaborare a acestei lucrări ia în 
calcul cifra de afaceri, profitul brut şi numărul de angajaţi, f irmele f iind repartizate pe grupe 
de activitate şi pe grupe de mărime (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi 
mijlocii şi întreprinder i mari). Ca regulă, sunt admise să participe la Top doar f irmele din 
judeţul Galaţi care au realizat profit brut, conform bilanţului pe ult imul an f iscal. 
 
Ediţia din 2008 a Topului Firmelor din judeţul Galaţ i relevă existenţa în judeţ a unui număr de 
30 de întreprinderi mari. Această categorie include agenţi economici care au peste 250 de 
angajaţ i, realizează o cifră de afaceri anuală de peste 8 milioane euro sau au un rezultat 
anual al bilanţului contabil care depăşeşte 5 milioane euro.  
 

3 Organizaţie autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică,
creată în scopul de a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţi i de afaceri 
în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate. 
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Repartizarea acestor întreprinderi pe domenii de activitate este prezentată în tabelul de mai 
jos. Se observă ponderea ridicată pe care o deţ in serviciile în cadrul domeniilor de activitate 
economică a întreprinderilor mari din judeţ. Acestea sunt urmate de industria metalurgică,
industria alimentară şi construcţii.  
 

Tabel nr. III.2.13. Repartizarea întreprinderilor mari pe domenii de activitate, 2008 
 

Domeniul de activitate 
Număr de 

întreprinderi 
mari 

Pondere

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

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

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

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

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

 
În Anexă este prezentată f iecare întreprindere mare după domeniul de activitate în care îşi
desfăşoară activitatea conform clasif icării CAEN. Pentru f iecare întreprindere sunt 
prezentate adresa, cifra de afaceri netă şi numărul mediu de salar iaţi, aşa cum sunt ele 
înregistrate în evidenţele Ministerului de f inanţe la nivelul anului 2008. 
 
Conform Studiului de piaţă realizat de Euro Project Consult ing Iaşi la nivelul mediului de 
afaceri din judeţul Galaţ i (subeşantionul Întreprinderi Mar i),  evoluţia indicatorii de activitate 
din anul 2009 (cifra de afaceri, volumul vânzărilor ca unităţ i de produs, numărul de clienţi,  
cota de piaţă, termenul de încasare a creanţelor, lichiditatea, rata rentabilităţ ii, profitul, rata 
profitului, cheltuielile cu dobânzile, cheltuielile cu diferenţele de curs valutar) comparativ cu 
anul 2008 este apreciată cu medii între 2 şi 3 (1- a scăzut semnificativ, 5- a crescut 
semnif icativ) ceea ce indică faptul că aceşti indicatori au înregistrat scăderi uşoare.  
 
Principalele măsuri la care au fost nevoite întreprinderile mari să apeleze pe parcursul anului 
2009  sunt: reducerea cheltuielilor de telefonie şi ale altor utilităţ i (57,14%), ajustarea 
planurilor de investiţie (57,14%) şi reducerea/eliminarea altor avantaje materiale ale 
personalului (50%). 

 
Pentru anul 2010, managerii întreprinderilor mari se aşteaptă ca principalii indicatori ai f irmei 
să rămână cel puţin la acelaşi nivel cu cel din 2009, întrucât media pentru f iecare criteriu 
este egală cu aproximativ 3 (Conform Studiului de piaţă realizat de Euro Project Consulting 
Iaşi la nivelul mediului de afaceri din judeţul Galaţi, subeşantionul Întreprinderi Mar i).  
 
Principalele patru măsuri la care se aşteaptă f irmele să apeleze în 2010 sunt: reducerea 
altor avantaje materiale ale personalului, reducerea cheltuielilor de telefonie şi ale altor 
utilităţi,  reducerea cheltuielilor cu benzina şi ale altor materiale consumabile şi ajustarea 
planurilor de investiţii (Studiu de piaţă realizat la nivelul mediului de afaceri din judeţul 
Galaţ i). 
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Întrebaţ i care sunt aşteptările cu privire la evoluţia f irmei pentru perioada următoarelor luni, 
cei mai mulţi manager i ai întreprinderilor mari (71,43%) au răspuns „să se menţină la fel” 
(Studiu de piaţă realizat la nivelul mediului de afaceri din judeţul Galaţ i).  
În ceea ce priveşte producerea celui mai dif icil moment în evoluţ ia f irmei, cei mai mulţi
respondenţi (50%) au afirmat că acesta s-a produs deja (Studiu de piaţă realizat la nivelul 
mediului de afaceri din judeţul Galaţi).  

 
Întreprinderile mari (Studiu de piaţă realizat la nivelul mediului de afaceri din judeţul Galaţ i): 
 

în cea mai mare parte (78,57%) au standarde de calitate implementate; 
în cea mai mare parte (64,29%) nu au un laborator de cercetare dezvoltare; 
în proporţ ie de 50% au departament de protecţia mediului/reciclare  deşeuri; 
în cea mai mare parte (85,71%) nu au cereri de f inanţare pentru accesarea de 
fonduri europene depuse, în curs de evaluare. 

 

CONCLUZII 

La nivelul întreprinderilor mari din judeţul Galaţi, indicatorii economici au scăzut uşor în 2009 
comparativ cu 2008, evidenţiind faptul că impactul crizei financiare asupra activităţii lor a fost 
unul mediu  (conform Studiului de piaţă realizat de Euro Project Consulting Iaşi la nivelul 
mediului de afaceri). Această situaţie poate însemna că agenţii economici mari au adoptat 
propriile măsuri de evitare a crizei şi de susţinere a activităţii economice cu forţe proprii 
(printre măsurile adoptate putem enumera reducerea cheltuielilor de telefonie şi a altor 
utilităţi, ajustarea planurilor de investiţie sau chiar amânarea acestora şi reducerea sau 
eliminarea avantajelor materiale ale personalului). Pentru anul 2010, managerii 
întreprinderilor mari se aşteaptă ca principalii indicatori ai firmei să rămână cel puţin la 
acelaşi nivel, menţinând aceleaşi măsuri ca şi în anii anteriori. 
Jumătate dintre întreprinderile mari ale judeţului Galaţi consideră că momentul cel mai dificil 
în evoluţia firmei s-a produs deja, fapt ce presupune reluarea trendului ascendent de 
dezvoltare a acestora în următorii ani. 
Probleme care trebuie rezolvate la nivelul întreprinderilor sunt legate în principal de 
sprijinirea şi impulsionarea activităţilor de cercetare dezvoltare în vederea asigurării 
progresului tehnologic, înfiinţarea unor departamente de protecţia mediului/reciclare deşeuri 
a căror activitate trebuie integrată în strategia propusă la nivel de judeţ şi nu în ultimul rând 
sprijinirea acestor companii în procesul de aplicare pentru fonduri europene.  

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

IMM-urile din domeniul serviciilor sunt mai f lexibile, majoritatea încadrându-se în clasa 
micro-întreprinderilor cu activităţi de comerţ care îndeplinesc funcţia de intermediari pe piaţă.
Acestea sunt caracterizate de o volatilitate suplimentară (intră / ies sau se restructurează şi
reorientează mult mai rapid). 
 
Studiului de piaţă realizat la nivelul mediului de afaceri din judeţul Galaţi,  subeşantionul IMM 
evidenţiează următoarele: 
 

evoluţia principalilor indicatori ai f irmei lor au scăzut uşor în 2009, comparativ cu 
2008;. 
principalele măsuri la care au fost nevoite întreprinderile mici şi mijlocii să apeleze pe 
parcursul anului 2009  sunt: reducerea cheltuielilor cu telefonul şi ale altor utilităţi,  
reducerea cheltuielilor cu benzina şi ale altor materiale consumabile, reducerea 
cheltuielilor de marketing/promovare, ajustarea planur ilor de investiţie şi reducerea 
numărului de personal productiv; 
pentru anul 2010 se prevede ca principalii indicatori ai f irmei să rămână cel puţ in la 
acelaşi nivel ca în 2009;  
principalele măsuri la care se aşteaptă întreprinder ile mici şi mijlocii să apeleze pe 
parcursul anului 2010 sunt: reducerea cheltuielilor cu benzina şi ale altor materiale 
consumabile, reducerea cheltuielilor cu telefonul şi ale altor utilităţi şi ajustarea 
planurilor de investiţii;  
cei mai mulţi dintre manageri consideră că cel mai dif icil moment în evoluţia f irmei s-
a produs deja. Chiar dacă aceste rezultate ale studiului nu concord cu statisticile 
ORC, indicatorii exprimă starea de optimism care caracteriza sectorul IMM la 
momentul realizării studiului (martie 2010). 

 
Întreprinderile mici şi mijlocii participante la studiul de piaţă (Studiu de piaţă realizat la nivelul 
mediului de afaceri din judeţul Galaţi):  
 

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

 
Lipsa acestor aspecte indică un grad scăzut de dezvoltare al sectorului IMM din judeţul 
Galaţ i.  
 

CONCLUZII 

IMM-urile au înregistrat o creştere progresivă ca număr, semn al unui mediu de afaceri 
dinamic, reprezentând o forţă în economie, cu un rol vital în relansarea economică prin 
crearea de noi locuri de muncă. Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este 
deosebit de importantă deoarece reprezintă principala sursă de locuri de muncă şi creează o
cultură a competiţiei bazată pe flexibilitate şi productivitate. 
Dacă e să ne referim la indicatorii de activitate din 2009, comparativ cu 2008, sectorul IMM-
urilor a fost într-o mai mare măsură afectat de criza financiară, comparativ cu Întreprinderi 
Mari (conform studiului de piaţă realizat de Euro Project Consulting Iaşi).  

IMM-urile din domeniul serviciilor sunt mai flexibile, majoritatea încadrându-se în clasa 
micro-întreprinderilor cu activităţi de comerţ care îndeplinesc funcţia de intermediari pe piaţă.
Acestea sunt caracterizate de o volatilitate suplimentară (intră / ies sau se restructurează şi
reorientează mult mai rapid).  

Măsurile anticriză adoptate în acest sector au fost asemănătoare celor adoptate la nivelul 
întreprinderilor mari, iar pentru anii următori este previzionată o menţinere a parametrilor 
economici actuali.  

Ca proiecte de îmbunătăţire a activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii pot fi menţionate 
măsuri de sprijinire a acestora în vederea implementării unor standarde de calitate care ar 
creşte gradul de competitivitate al produselor şi serviciilor lor, pentru crearea unor 
laboratoare proprii de cercetare – dezvoltare sau crearea de parteneriate cu centre sau 
instituţii de cercetate – dezvoltare, includerea acestora în măsurile din cadrul strategiei 
referitoare la protecţia mediului şi reciclare, şi oferirea de consultanţă şi sprijin în vederea 
obţinerii finanţărilor europene.  

III.2.5.3. Competitivitate economică

Polit ica de sprijinire a constituirii şi dezvoltării parcurilor industriale a fost promovată pentru a 
soluţiona o parte din problemele cu care se confruntă societatea românească (restructurarea 
activităţii unor mari întreprinderi şi şomaj ridicat). Ca urmare, printre alte măsuri (ca de 
exemplu, sprijinirea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii) pentru atragerea de investiţii şi
creşterea locurilor de muncă, a fost încurajată crearea de parcuri industriale. 
 
La momentul prezent, la Galaţ i se găseşte singurul Parc de Tehnologie a Informaţiei din 
România. Acesta a fost inaugurat în martie 2004 şi a avut de la început un grad de ocupare 
de 100%.  
 
Parcul de Softw are de la Galaţ i4 este o iniţ iativă comună a Guvernului României şi a
autorităţilor locale. Parcul contribuie la dezvoltarea sectorului industrial al tehnologiilor de 
vârf, la facilitarea transferului de tehnologie, precum şi la crearea unei alternative viabile pe 
piaţa muncii din judeţul Galaţi.  Finanţarea investiţiei s-a realizat cu fonduri de la Ministerul 
Dezvoltării şi Prognozei şi Ministerul Comunicaţiei şi Tehnologiei Informaţiei – Programul de 

 
4 Detali i sunt disponibile la adresa www.softwarepark-galati.ro 
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Parcuri Industriale, in t imp ce Consiliul Judeţului Galaţ i şi Consiliul Local Galaţi au asigurat 
contribuţia majoritară a investiţiei.  
 
În prezent un număr de 34 de f irme îşi desfăşoară activitatea în interiorul Parcului, unde 
lucrează un număr de aproximativ 300 de persoane, dar procesul de formare a echipelor de 
lucru continuă, urmând să se ajungă la un număr de 500 de persoane. 
 
Parcul de softw are gălăţean s-a constituit ca iniţ iativă a consorţiului format din Consiliul 
Judeţului Galaţ i, Consiliul Local Galaţ i, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi şi S.C. 
Navrom – Centru de Afaceri S.A. Galaţi. Managementul Parcului este asigurat de S.C. 
CONSMANAGEMENT PARC DE SOFT S.R.L. Galaţ i, care are ca acţionari Consiliul 
Judeţului Galaţ i şi Consiliul Local Galaţ i;  
 
Clădirea în care se desfăşoară activităţile parcului este complet renovată şi beneficiază de 
conexiuni la reţelele de utilităţi publice, precum şi de cablare structurată pentru transmisie 
voce-date. Aceasta cladire oferă, într-o primă etapă, 64 de birouri, o sală de conferinţe cu o 
capacitate de 60 de locuri, o sală multimedia, o sală de protocol, dar şi spaţii destinate 
consultanţei, cercetării şi instruirii.  
 
Facilităţile acordate de administratorul Parcului sunt: 
 

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

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

Tabel nr. III.2.14. Topul firmelor din judeţul Galaţi după cifra de afaceri 

Locul Nume întreprindere Cifra de 
afaceri în lei 

Număr
mediu de 
salariaţi

Domeniu de activitate 

1 ARCELORMITTAL 
GALAŢI SA 7.170.812.866 13.709 

Producţia de metale 
feroase sub forme 
primare si cea de 
feroaliaje 

2 ARABESQUE SRL 1.742.169.392 3.715 Comerţ cu ridicata al 
mater ialului lemnos şi a
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mater ialelor de construcţii

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

4 ELECTROCENTRALE 
GALAŢI SA 330.458.712 443 Producţia de energie 

electrică

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

nave 

6 PRUTUL SA  293.759.480 240 

Produse/ Servicii: 
Vânzare de mărfuri; 
Comercializare produse 
agricole 

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

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

9 BAUROM CONSTRUCT 
SRL 250.003.976 149 

Comerţ cu ridicata 
specializat al altor 
produse 

10 
COMPANIA DE 
NAVIGATIE FLUVIALA 
ROMANA NAVROM SA 

199.945.306 270 Transporturi pe cai 
navigabile interioare 

Analiza domeniilor de activitate ale primelor 10 f irme care realizează cele mai mari cifre de 
vânzări relevă faptul că economia judeţului este în acelaşi t imp puternică şi diversif icată.
Între primele 10 întreprinderi care deţin cele mai mari cifre de afaceri regăsim unităţ i din 
domeniul comerţului, unităţi din industrie, construcţii, transport şi agricultură. De asemenea, 
este de remarcat prezenţa în top a unor societăţi de peste 10.000 de salariaţi, alături de 
unităţi cu câţiva zeci de angajaţi.  
 
Profitabilitatea este un alt indicator economic ce trebuie luat în considerare. Clasamentul 
întreprinderilor gă lăţene după profitul brut obţ inut în anul 2008 este prezentat mai jos: 

 

Tabel nr. III.2.15. Topul firmelor din judeţul Galaţi după profit 

Locul Nume întreprindere Profit brut 
în lei 

Număr
mediu de 
salariaţi

Domeniu de activitate 

1 ARCELORMITTAL 
GALAŢI SA 757.846.752 13.709 

Producţia de metale 
feroase sub forme 
primare si cea de 
feroaliaje 

2 METALTRA DE 
INTERNATIONAL SRL 142.827.434 325 Comerţ cu ridicata al altor 

produse 
3 ROMPORTMET SA 45.580.111 227 Manipulări

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

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

6 ARCA DA COMPA NY SA 27.922.489 233 Construcţii de clădiri şi
lucrări de geniu civil 

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

8 METEX BIG SA  26.828.555 43 

Închirierea şi
subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau 
închiriate 

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

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

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

În al doilea rând, în mod similar topului după cifra de afaceri, în topul profitabilităţ ii întâlnim 
unităţi cu efective de salariaţi de măr imi semnif icativ diferite – de la 20 de angajaţi până la 
peste 10.000 de angajaţi. În schimb, repartizarea pe domenii de activitate este diferită, cele 
mai multe din unităţile profitabile f iind specializate f ie în comerţ, f ie în activităţ ile de 
construcţii. 
 
De o importanţă aparte pentru dezvoltarea judeţului pe termen mediu şi lung este situaţia 
întreprinderilor după veniturile obţinute din activităţile de export: 
 

Tabel nr. III.2.16. Topul firmelor din judeţul Galaţi după venituri din export 

Loc în
clasamentul
pe judeţul 

Galaţi
Nume întreprindere 

Loc în 
clasamentul

pe ţară
Domeniu de activitate 

1 ARCELORMITTAL 
GALAŢI SA 1 Producţia de metale feroase sub 

forme primare şi cea de feroaliaje 

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

3 TASTROM 2 SRL 116 Recuperarea materialelor reciclabile 
sortate 

4 AGROPORT SA  138 Comerţ cu ridicata al produselor 
chimice 

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

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

tehnică legate de acestea 

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

8 RETEC SA 364 Activităţi de inginerie şi consultanţă
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tehnică legate de acestea
9 SILVSTER C.R. SRL 654 Tăierea şi rindeluirea lemnului
10 TREFO SA 689 Alte activităţi metalurgice

11 COZAMIN SRL 693 Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte 

12 FIERCTC SIBEL SRL 893 Producţia de profile obţ inute la rece

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

14 GALFINBAND SA 1017 Tragere la rece a barelor

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

16 POINT DISTRIBUTION 
GRUP SRL 1202 

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

17 ARUA MAR SHIPPING 
SRL 1218 Activităţi de servicii anexe 

transportului pe apă

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

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

accesorii pentru autovehicule 

20 LUNA PLAST SRL 1561 Fabricarea de articole confecţionate
din textile 

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

În anul 2003, pr in Hotărârea de Guvern nr. 166 s-au acordat o serie de facilităţ i f iscale 
studenţilor care doresc să înf iinţeze o afacere proprie. Statistica unităţ ilor înfiinţate prin 
această prevedere legislativă constituie un bun indicator al potenţialul antreprenorial existent 
în judeţul Galaţi.   
 
În acelaşi timp, evaluarea competitivităţ ii economice a judeţului poate f i realizată şi pe baza 
evoluţiei indicilor de producţie şi de productivitate. Aşa cum se poate observa în tabelul de 
mai jos, în perioada 2004 – 2008 valoarea producţiei industriale a cunoscut o dinamică
pozitivă, deşi indicele de productivitate a scăzut uşor, mai ales spre sfârşitul perioadei de 
referinţă.
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Tabel nr. III.2.18. Valoarea, indicii producţiei şi productivităţii muncii în industrie 
 

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

9.535.877,8 9.103.119,3 9.016.893,7 11.152.177,7 10.982.619,5 

Indicii producţiei 
industriale (%) 
• an precedent = 
100 

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

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

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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
În domeniul construcţiilor, este de remarcat o creştere puternică a valorii lucrărilor din anul 
2004 până în 2007, urmată de o reducere uşoară în 2008. Spre deosebire de industrie, 
sectorul construcţiilor păstrează în tot acest interval indici de productivitate pozit ivi.  
 

Tabel nr. III.2.19. Valoarea, indicii lucrărilor şi productivităţii muncii în construcţii 
 

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

566.877 633.117 868.389 1.396.405 1.222.084 

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

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

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

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

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

Tabel nr. III.2.20. Valoarea şi dinamica investiţiilor 
 

2004 2005 2006 2007 2008 
TOTAL INVESTIŢII – mii 
lei preţuri curente -  879.968 979.093 956.114 1.475.771 1.449.529 

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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
Per ansamblu, mediul de afaceri din Galaţi (Întreprinderi Mari şi IMM-uri)  a înregistrat în 
2009, comparativ cu 2008 scăderi uşoare ale indicatorilor de activitate (Studiu de piaţă 
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realizat de Euro Project Consult ing Iaşi la nivelul mediului de afaceri din judeţul Galaţi). În 
ceea ce priveşte cheltuielile cu dobânzile şi cheltuielile cu diferenţele de curs valutar, 
acestea au crescut uşor. 
 
Pe parcursul anului 2009, f irmele din judeţul Galaţ i au fost nevoite să apeleze la o serie de 
măsuri anticriză. Cele mai întâlnite în mediul de afaceri au fost: reducerea cheltuielilor cu 
telefonul şi ale altor utilităţ i (59,4%), reducerea cheltuielilor cu benzină şi ale altor materiale 
consumabile (58,8%), ajustarea planurilor de investiţii pentru anul în curs (51,5%) şi
reducerea cheltuielilor de marketing/promovare (50,90%, conform studiului de piaţă realizat 
la nivelul mediului de afaceri din judeţul Galaţ i). Pentru 2010 sunt prevăzute următoarele 
măsuri: reducerea cheltuielilor cu benzina şi ale altor mater iale consumabile (48,15% din 
cazuri), reducerea cheltuielilor cu telefonul şi ale altor utilităţi (45,93%), ajustarea planurilor 
de investiţii pentru anul în curs (40,74%), reducerea/eliminarea altor avantaje materiale ale 
personalului (24,44%) şi reducerea cheltuielilor de instruire a personalului (24,44%). 
 
Măsurile la care s-au apelat mai puţin au fost: plata cu întârziere a salariilor, vânzarea de 
active şi împrumutul la instituţ ii de credit para-f iscale. 
 
În urma studiului de piaţă realizat de SC Euro Project Consult ing SRL, s-au obţinut prognoze 
pentru anul în curs în ceea ce priveşte evoluţia indicatorilor-cheie din activitatea f irmei, 
precum şi măsurile anti-criză care vor f i luate. Cei mai mulţi dintre respondenţ i au considerat 
că principalii indicatori ai f irmei vor rămâne relativ constanţi pe parcursul anului 2010. 
 
În ceea ce priveşte momentul cel mai dif icil în evoluţ ia f irmelor, cei mai mulţ i agenţi
economici susţin că acesta s-a produs deja. Dintre cei care afirmă că cel mai dif icil moment 
s-a epuizat deja, 58% afirmă că acest moment ar f i avut loc în a doua jumătate a anului 
2009, iar restul apreciază că acesta s-a produs în prima jumătate a aceluiaşi an, sau în 
2008. Cei care consideră că greul abia urmează, sunt de părere că cel mai dif icil moment va 
avea loc în prima jumătate a anului 2010 (60%), iar restul consideră că momentul maxim al 
crizei va veni spre sfârşitul anului 2010 (studiu de piaţă realizat la nivelul mediului de afaceri 
din judeţul Galaţ i).  
 
Cei mai importanţi factori de risc care s-ar putea materializa şi ar avea un impact negativ 
asupra f irmei, nominalizaţi de către reprezentanţii mediului de afaceri sunt: pierderea 
clienţilor, încasările incerte şi criza economică (studiu de piaţă realizat la nivelul mediului de 
afaceri din judeţul Galaţi).  
 
Managerilor f irmelor li s-au solicitat sugestii de activităţ i concrete pe care ar putea să le 
implementeze administraţia publică locală şi care ar susţine lupta mediului de afaceri cu 
efectele crizei. Aceştia au precizat în cele mai multe din cazuri: reducerea taxelor (27,80%), 
crearea de avantaje pentru întreprinzători (9,70%) şi facilitarea accesului la fondurile 
europene (5,70%). În ceea ce priveşte „facilitarea accesului la fonduri europene”, 
mecanismele prin care poate interveni administraţia publică sunt limitate, însă mediul de 
afaceri are aşteptări în acest sens (studiu de piaţă realizat la nivelul mediului de afaceri din 
judeţul Galaţi).  
 

CONCLUZII 

Existenţa Parcului de software în Galaţi, reprezintă un punct forte al mediului economic 
local, un punct de atracţie pentru investitorii străini. Parcul de Software de la Galaţi este o 
iniţiativă comună a Guvernului României şi a autorităţilor locale. Parcul contribuie la 
dezvoltarea sectorului industrial al tehnologiilor de vârf, la facilitarea transferului de 
tehnologie, precum şi la crearea unei alternative viabile pe piaţa muncii din judeţul Galaţi. Pe 
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viitor poate fi creată o strategie de promovarea acestui parc, în vederea extinderii lui sau 
crearea unor structuri noi de acest gen, prin atragerea de noi întreprinderi care să îşi
desfăşoare activitatea într-un astfel de parc.  
Analiza domeniilor de activitate ale primelor 10 firme care realizează cele mai mari cifre de 
vânzări relevă faptul că economia judeţului este în acelaşi timp puternică şi diversificată.
Între primele 10 întreprinderi care deţin cele mai mari cifre de afaceri regăsim unităţi din 
domeniul comerţului, unităţi din industrie, construcţii, transport şi agricultură, domenii care 
trebuie susţinute şi îmbunătăţite în viitor în judeţul Galaţi. După domeniul de activitate, cei 
mai mulţi exportatori de top ai judeţului desfăşoară activităţi de comerţ, producţie industrială
şi inginerie şi consultanţă tehnică.

Referitor la evoluţia viitoare a mediului economic al judeţului Galaţi, reprezentanţii mediului 
de afaceri au identificat o serie de factori de risc care s-ar putea materializa şi ar avea un 
impact negativ asupra firmelor. Primul şi cel mai important risc se referă la pierderea 
clienţilor, al doilea vizează situaţia incertă a încasărilor, iar al treilea se referă la continuarea 
crizei economice.  

Ca şi măsuri de evitare a acestor efecte negative, pe care administraţia publică locală le 
poate implementa pot fi menţionate reducerea taxelor, crearea de avantaje pentru 
întreprinzători şi facilitarea accesului la fonduri europene (conform Studiului de piaţă realizat 
de Euro Project Consulting Iaşi la nivelul mediului de afaceri). Aşteptările mediului de afaceri 
legate de „facilitarea accesului la fonduri europene” din partea administraţiei publice locale 
denotă o necunoaştere a fenomenului şi o atitudine non-antreprenorială.

III.2.6. Spaţiul Rural 
 
III.2.6.1. Caracteristicile definitorii zonei rurale a judeţului  
 
Agricultura constituie una din componentele principale ale economiei judeţului Galaţ i, f iind 
totodată una din cele mai vechi activităţi economice ale populaţ iei. Condiţiile naturale 
favorabile ale judeţului oferă posibilitatea dezvoltării unei agriculturi complexe, care 
constituie o ramură importantă în economia judeţului participând semnif icativ la realizarea 
produsului intern brut. 
 
Fondul funciar agricol reprezintă 80,30% din suprafaţa totală a judeţului, aşa cum se poate 
observa şi din tabelul de mai jos: 
 

Tabel nr. III.2.21. Suprafaţa dupămodul de folosinţă (la sfârşitul anului) 
-hectare- 

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

Ape şi bălţi 13.412 13.412 13.412 13.412 13.412
Alte suprafeţe 30.737 30.751 30.808 30.850 30.896

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

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

 
Indicii producţiei agricole au cunoscut o scădere pe total în ult imii patru ani, în principal 
datorită scăderii din domeniul animal, aşa cum se poate observa din tabelul de mai jos: 
 

Tabel nr. III.2.22. Indicii producţiei agricole 
- an precedent = 100 -  

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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
În schimb, producţia vegetală cunoaşte o dezvoltare importantă în 2008 faţă de 2007, fapt 
ce poate avea un impact pozit iv asupra PIB-ului judeţean. 
 

III.2.6.3. Structura suprafeţei agricole  
 
Cea mai mare parte a suprafeţei disponibile a terenului agricol este repartizată culturii 
cerealelor. Ca rezultat, producţia de cereale este ridicată, iar cea de plante uleioase şi
legume mai scăzută.

Tabel nr. III.2.23. Suprafaţa cultivată cu principalele culturi 
- hectare - 

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

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

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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
Per ioada de referinţă nu a condus la modif icări semnif icative în ceea ce priveşte suprafaţa
viilor pe rod şi producţia de struguri, diferenţele f iind relativ minime de la un an la altul. 
 

Tabel nr. III.2.24. Suprafaţa viilor pe rod şi producţia de struguri 
 

2004 2005 2006 2007 2008
Suprafaţa - hectare

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

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

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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 

III.2.6.4. Structura culturilor agricole 
 
Structura culturilor agricole este prezentată în tabelul III.2.36. 
 

Tabel nr. III.2.25. Producţia totală obţinută la principalele culturi 
- tone - 

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

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

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

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

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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
Caracterul preponderent cerealier al structurii de producţie reprezintă un aspect negativ al 
agriculturii judeţene. Ponderea suprafeţelor ocupate de cereale în toate zonele este ridicată,
chiar dacă în unele zone acestea nu dispun de condiţii agro-pedoclimatice favorabile pentru 
cultivare. 
 
Anual, producţia de cereale are oscilaţii în funcţie de condiţiile climatice dar este influenţată
şi de resursele f inanciare de care dispun producătorii agricoli pentru înfiinţarea culturilor. 
Cea mai importantă scădere este consemnată la porumb, unde producţia a scăzut în ultimii 
patru ani cu peste 85%. 
 
Statisticile corespunzătoare producţiei medii la hectar la principalele culturi şi producţiei 
principalelor produse agricole pe locuitor sunt prezentate mai jos: 
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Tabel nr. III.2.26. Producţia principalelor produse agricole pe locuitor 
- kg / locuitor -  

2004 2005 2006 2007 2008
Cereale boabe 1.393,8 1.079,9 800,2 315,1 861,6

grâu şi secară 232,7 247,4 181,3 109,3 328,4
porumb 1.118,0 788,1 580,8 162,0 463,0

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

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

III.2.6.5. Creşterea animalelor 
 
Creşterea animalelor în cadrul judeţului reprezintă o ramură de bază a agriculturii, această
activitate deţ inând un procent semnificativ din valoarea totală a producţiei agricole din judeţ,
având la bază o îndelungată tradiţie şi o importanţă economică deosebită. Acesta rezidă în 
principal din valor if icarea superioară a resurselor vegetale şi a unor subproduse rezultate de 
pe urma industrializării.  
 
Creşterea animalelor este ocupaţie străveche, practicată de la păstorit până la ferme 
moderne de creştere în stabulaţ ie. 

 
Tabel nr. III.2.27. Efectivele de animale (la sfârşitul anului) 

- mii capete -  
2004 2005 2006 2007 2008

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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
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Spre deosebire de sectorul vegetal, domeniul creşterii animalelor cunoaşte o uşoară
dezvoltare în ultimii patru ani, aspect vizibil în efectivele superioare de bovine, porcine, 
ovine, caprine şi cabaline.  
 
Ca rezultat al creşterii efectivelor de animale, producţia agricolă animală cunoaşte la rândul 
său valori superioare în anul 2008 faţă de anul 2004.  
 

Tabel nr. III.2.28. Producţia agricolă animală
2004 2005 2006 2007 2008

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

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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
Această evoluţie este vizibilă în special la carnea de porcine şi carnea de pasăre, laptele de 
vacă şi lână.

III.2.6.6. Fondul forestier 
 
În ceea ce priveşte fondul forestier de care dispune judeţul Galaţ i, se observă că eforturile 
de conservare şi exploatare durabilă a acestuia au avut rezultate, suprafaţa împădurită
menţ inându-se constantă în ult imii patru ani. 
 

Tabel nr. III.2.29. Suprafaţa fondului forestier (la sfârşitul anului) 
 

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

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

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

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

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

Tabel nr. III.2.30. Parcul de tractoare şi maşini agricole 
- bucăţi -

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

Semănători cu tracţiune 
mecanică 1.464 1.464 1.468 1.544 1.547 

Combine autopropulsate pentru
recoltat cereale 346 378 377 421 426 

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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
Volumul total de îngrăşăminte aplicate a cunoscut o creştere semnif icativă în perioada de 
referinţă, cu creşteri importante observabile la îngrăşămintele chimice, în t imp ce la cele 
naturale se remarcă un regres important. 
 

III.2.6.8. Amenajări piscicole 
 

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

III.2.47. 

Tabel nr. III.2.31. Lacuri mici şi amenajări piscicole din judeţul Galaţi

Denumire acumulare, 
râul 

Deţinător, 
Localizare 

Suprafaţă/Vol
um total 

(ha/mii mc) 

-H baraj
- l coron. 
-l coron. 

(m) 

Mira 
hidrom 

Acte legale 
d.p.d.v . al 

gospodăriri
i apelor 

Autoriz. în 
condiţii de 
siguranţă 

B. H. DUNĂREA 
b. Acumulări laterale - amenajări

Amenajare Zătun
B. H. PRUT 

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

C.L. 
Cav adineşti 
com 
Cav adineşti 

3
90 

8
100 
3

Nu Nu Nu 

b. Acumulări laterale –amenajări

Amenajare Maţa -r.Prut 
A.J.V.P.S. 
Galaţi, com 
Cav adineşti 

193 
900 

4
4150 

3
Nu Aut.63.12.03 Aut.118/18.11 

05/18.11.2012 

Amenajare Rădeanu  
-r. Prut 

A.J.V.P.S. 
Galaţi, com 
Cav adineşti 

375 
1800 

4
5870 

3
Nu Aut.63.12.03 Aut.118/18.11 

05/18.11.2012 

Amenajare Şov ârca  
-r. Prut 

SC Singama 
SA Galaţi
Com. Oancea 

208 
3250 

3
5095 

3
Nu Aut.8.11.03 

31.12.07 
Aut.117/18.11.
05/18.11.2012 
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Amenajare Vlădeşti  
-r. Prut 

SC Zătun SA
Galaţi, com. 
Vlădeşti 

140 
2240 

3
3100 

3
Nu Nu Nu 

Amenajare Cotu Chiului  
-r. Prut 

I.C.D.E.A.P.A. 
com. Folteşti 

 

105 
1500 

3
4660 

3
Nu 

8 / 1993 
 Nu 

Crescătoria Brateş
-r. Chineja 

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

2111 
45000 

4
9800 

4
Nu Nu Nu 

Pepiniera Brateş
-r. Chineja 

I.C.D.E.A.P.A.  
Mun Galaţi

295 
4670 

3
9580 

3
Nu 7 / 1993 Nu 

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

Iaz agropisc. Griviţa
-r. Călmătui 

C.L. Griv iţa
com. Griv iţa

5
90 

4
90 
3

Nu Nu Nu 

Iaz agropisc. Lieşti 1  
-r. Călmătui 

C.L. Lieşti  
com. Lieşti 

13 
250 

6
203 
3

Nu Nu Nu 

Iaz agropisc. Lieşti 2  
-r. Călmătui 

C.L. Lieşti  
com. Lieşti 

12 
230 

4
140 
3

Nu Nu Nu 

Iaz agropisc. 
Potârnichea  
-r. Vames 

SC CENTRAL 
SRL Galaţi
com. C. Negri 

4
80 

4
225 
3,5 

Nu Aut.19.02.05/  
31.01.06 

Program de 
etapizare 

Iaz agropisc. Băleni  
-r. Suhu 

C.L. Băleni  
com. Băleni 

12 
210 

4
259 
3

NU Nu Nu 

Iaz Corni 
-r.Suhurlui 

C.L. Corni 
com Corni  rupt 

Iaz Vladmic  
-r.Suhurlui 

Pers.f iz. Panait 
Radu  
com.Vîrlezi 

Baraj Mălina  
-r. Mălina 

SGA Galaţi +
SC Grig  
Impex S.R.L.  
com. Şendreni 

130 
6820 

8
620 
5

Nu Aut 64.08.04/  
31.07.06 

Aut.116/18.11.
05/18.11.210 

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

C.L. Tuluceşti  
com. Tuluceşti 

4
70 

4
135 
3

Nu Nu Nu 

Iaz Gârboav ele 1  
-r. V. lui Manolache 

C.L. Tuluceşti  
com. Tuluceşti 80 

3
167 
3

Nu Nu Nu 

Iaz Gârboav ele 2  
-r. V. lui Manolache 

C.L. Tuluceşti  
com. Tuluceşti 

5
90 

3
132 
3

Nu Nu NU 

Iaz Costi Vînători
- r. Cătuşa (Valea  
Budurului af l.mal  
dr) 

Pers. fiz.  
Dimachi S.  
com. Vânători 

2
40 

23 
91 
5

Nu 
Aut.147/oct05  

31.05.06 
 

Aut.124/18.11.
05/18.11.2010 

Iaz agrement Galaţi
-r. Cătuşa

C.L. Galaţi
Mun. Galaţi

9
290 

8
260 
4

Nu NU Nu 

Baraj Cătuşa
-r. Cătuşa

SC 
Arcelormittal  
Galaţi
Mun. Galaţi

5
820 

10 
223 
10 

Nu 938/2004  Autoriz.101/  
2004 

Iaz Fileşti  
-r. Făloaia 

SC 
SEROMGAL  
SA Galaţi
Mun. Galaţi

16 
300 

8
241 
3

Nu 7 / 2002 Program de 
etapizare 

b. Acumulări laterale –amenajări
Amenajare piscicolă SC Central 48,86 1,5 Nu Program de 
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Potcoav a   
-r. Siret 

SRL Galaţi
com Braniştea 

680 6630
4-5 

etapizare

Acumulare Tălăbasca  
-r.Călmaţui 

C.L. 
T.Vladimirescu  
com. 
T.Vladimirescu 

192 
5300 

5
5960 

5
Nu Nu Nu 

Pepiniera Lozov a  
-r.Lozov a 

S.C. Central 
SA Galaţi
com. Braniştea 

130 
1810 

3
5220 

2
Nu Aut.18.02.05/  

31.01.06 
Program de 

etapizare 

Pepiniera Mălina I  
-r. Mălina 

SC Grig Impex 
S.R.L.  
com. Şendreni 

37 
550 

3
2350 

3
Nu Aut  64.08.04/ 

31.07.06 
Program de 

etapizare 

BH BÂRLAD
a. Acumulări cu barare de albie

Iaz agropisc.  
Susneşti  
-r. Jerav at (Susneşti) 

C.L. 
Bălăbăneşti,  
com. 
Bălăbăneşti 

4
160 

10 
201 
3

Nu Nu Nu 

Iaz Ciureştii Noi  
-r. Hobana 

C.L. Bălăşeşti  
com. Bălăşeşti 

32 
0

10
327 
4

Nu Nu 
Nu

Rupt 
Iaz agropisc. 
Cotoroaia  
-r.Bârzota 

Pers.f izică
Raiciof Ion 

20 
600 

6
142 
3

Nu Aut.157/noib. 
05/30.09.06 

Program de 
etapizare 

Iaz Priponeşti
-r. Pereschiv  
(Valea Lieşti) 

C.L. Priponeşti 
com. 
Priponeşti 

8,66 
130 

3
150 
3

Nu Nu Nu 

Acumulare Antoheşti  
-r Berheci 

SGA Galaţi 18 
920 

7
343 
4

Da 18/1997    
v al 1999 Nu 

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

As.agr. Ipoteşti 
com. Ţepu 

 

12 
210 

11
293 
3

Nu Nu Nu 

Iaz Izv oare 
- Cernica  (afl.mal dr.r.  
Berheci)   

As.agr. Ipoteşti 
com. Ţepu 

4,06 
-

- Nu Nu Nu 

Iaz agropisc. 
Cârlomăneşti  
-r. Blăneasa 

Pers. Fizică
Ghinea F.  
com. Certeşti 

10 
240 

10
125 
3

Nu Nu Nu 

Iaz Prisaca  
-r.Prisaca 

C.L. Munteni  
com. Munteni 

6
100 

7
150 
3

Nu Nu 
Nu

Rupt 

Iaz Buciumeni  
-r.Tecucel 

C.L. Buciumeni 
com.Buciumen
i

6
150 

7
224 
3

Nu Nu 
Nu

Rupt 

Iaz agropisc. Corod  
-r. Corozel 

C.L. Corod  
com. Corod 

62 
1800 

10
250 
3

Nu Nu Nu 

Iaz agropisc. Matca  
r. Corozel 

C.L. Matca  
com. Matca 

7
220 

6
60 
3

Nu Nu Nu 

Iaz agropisc. Blânzi II  
-r. Tăplăoani   

C.L. Corod  
com. Corod 

7
170 

7
212 
3

Nu Nu Nu 

Iaz agropisc. Blinzi I  
-r. Tăplăoani (izv oare) 

C.L. Corod 
concesionat  
com. Corod 

1
15 

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

C.L. Corod 
com. Corod 

 

0,5 
4,5 

6
55 
5

Nu Nu Nu 

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



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

73

III.2.6.9. Obiceiuri şi tradiţii 
 
Meşteşugurile tradiţ ionale reprezintă în zilele noastre o atracţie tur istică şi un interes cultural 
în acelaşi timp.  Produsele meşterilor populari au început să f ie din ce în ce mai căutate nu 
numai de turiştii străini. Ele sunt achiziţionate de instituţ ii publice şi f irme pentru a f i folosite 
sub formă de  cadouri la întâlnirile cu reprezentanţ ii unor organizaţii din străinătate şi sunt 
din ce în ce mai căutate de publicul larg atras de frumuseţea, unicitatea cât şi utilitatea 
acestui tip de produse. Un exemplu ar f i faptul că, din ce în ce mai multe persoane preferă
pentru utilizarea cotidiană, în bucătărie, vase ceramice care sunt ecologice şi menţin o 
savoare deosebită preparatelor culinare. 
 
Reprezentative pentru judeţul Galaţ i încă din cele mai vechi t impuri, sunt meşteşugurile ce 
vizează:

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

 
Ansamblul contemporan al artei tradiţ ionale şi al meşterilor populari din judeţul Galaţ i se 
prezintă pregnant contradictoriu. Pe de o parte, aşa cum am văzut, există tradiţii foarte 
bogate, pe de altă parte se manifestă un proces de stagnare şi chiar de dispariţie în unele 
sectoare. Deosebit de grav este faptul că în judeţul Galaţ i nu se derulează în prezent niciun 
program de instruire a tiner ilor în practicarea meşteşugurilor tradiţ ionale.  
 
Nu lipsit de importanţă este faptul că nu există continuitate în comercializarea produselor, 
vânzările importante f iind făcute cu ocazia târgurilor meşterilor populari care sunt manifestări 
organizate o dată sau de două ori pe an. 
 

CONCLUZII 

Judeţul Galaţi dispune de un cadru natural propice pentru dezvoltarea agriculturii, aceasta 
fiind o ramură importantă a economiei judeţului. În majoritatea localităţilor, agricultura se află
încă la stadiul de agricultură de subzistenţă, prin exploataţii agricole şi surplusuri de 
producţie mici. Rentabilizarea activităţilor zootehnice este în mare măsură dependentă de 
gradul de prelucrare pe plan local a produselor animaliere în unităţi industriale de capacitate 
mică şi mijlocie. 

Pentru depăşirea acestor deficienţe ale agriculturii locale, ar trebui eliminate în primul rând 
problemele birocratice care întârzie şi îngreunează procesul de comasare a terenurilor care 
ar trebui să rezolve problemele actuale. 

Resursele umane reduse datorită migraţiei populaţiei tinere din mediul rural în cel urban pot 
fi compensate prin creşterea gradului de tehnologizare a activităţilor din agricultură.
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Ca o nouă tendinţă în agricultură, poate fi susţinută producţia vegetală, care cunoaşte un 
proces de dezvoltare lent, dar are un potenţial mare de dezvoltare pe termen lung. 

Caracterul preponderent cerealier al structurii de producţie reprezintă un aspect negativ al 
agriculturii judeţene. Ponderea suprafeţelor ocupate de cereale în toate zonele este ridicată,
chiar dacă în unele zone acestea nu dispun de condiţii agro-pedoclimatice favorabile pentru 
cultivare. Este necesară în acest caz redirecţionarea agriculturii către culturile prielnice în 
acest mediu natural precum şi crearea şi dezvoltarea unei pieţe interne de desfacere a 
producţiei obţinute din agricultură.

Creşterea animalelor în cadrul judeţului reprezintă o ramură de bază a agriculturii, această
activitate deţinând un procent semnificativ din valoarea totală a producţiei agricole din judeţ,
având la bază o îndelungată tradiţie şi o importanţă economică deosebită. Acesta rezidă în 
principal din valorificarea superioară a resurselor vegetale şi a unor subproduse rezultate de 
pe urma industrializării. Acest potenţial ridicat de dezvoltare a sectorului de creştere a 
animalelor poate fi valorificat prin creşterea exporturilor pentru produsele obţinute. 

Alte măsuri pentru sprijinirea agriculturii sunt retehnologizarea parcului de tractoare şi maşini 
agricole precum şi utilizarea de îngrăşăminte naturale pentru a nu afecta calitatea solurilor 
folosite pentru cultivare. 

Judeţul Galaţi beneficiază de un număr mare de amenajări piscicole, care pot constitui 
puncte de atracţie pentru organizarea unor competiţii sportive, pe lângă posibilitatea de 
valorificare a producţiei piscicole şi direcţionarea acesteia către export. 

Patrimoniul cultural bogat poate constitui un punct de atracţie pentru turişti (în special cei 
străini), dacă este exploatat în mod corespunzător. Pot fi organizate în acest sens diverse 
târguri ale meşterilor populari pentru prezentarea obiceiurilor şi tradiţiilor zonei, şi nu în 
ultimul rând promovarea acestor tradiţii la nivelul ţărilor vecine. Procesul de comercializare a 
acestor produse ar trebuie să fie continuu şi să asigure vizibilitatea constantă a culturii 
tradiţionale a judeţului. 

În plus, pentru a asigura perenitatea acestor tradiţii şi obiceiuri, sunt necesare o serie de 
iniţiative în direcţia organizării unor programe de instruire a tinerilor în practicarea 
meşteşugurilor tradiţionale.  

III.2.7. Turismul 
 
Teritoriul judeţului este caracterizat printr-o mare varietate de peisaje la care se adaugă o
serie de monumente ale naturii. Aşezarea sa geografică îi conferă o poziţ ie privilegiată, a
cărui importanţă turistică este amplif icată de impresionantele sale resursele recreative. 
 
Cât priveşte infrastructura de turism, principalele date statistice sunt prezentate mai jos: 
 

Tabel nr. III.2.32. Unităţi de cazare turistică, capacitatea şi numărul turiştilor cazaţi

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

Hoteluri 8 9 9 9 9
Vile turistice 8 8 8 8 8
Tabere de elevi şi preşcolari 3 3 3 3 3
Hosteluri 1 1 1 1 1
Capacitatea de cazare turistică
existentă – locuri, din care: 1.375 1.449 1.452 1.452 1.452 
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în hoteluri 744 818 821 821 821
în vile turistice 109 109 109 109 109
Sosiri ale turiştilor cazaţi – total, din 
care: 57.641 57.508 61.546 65.769 57.242 

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

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

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

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

1. Monumente istorice şi de artă religioasă (biserici, mânăstiri, etc.) realizate de regulă
în sec. XIV-XIX, în stil specif ic moldovenesc, situate în Galaţ i;  

 
Biserica fortificată "Sfânta Precista" 

Este construcţia cea mai veche din Galaţ i, f iind sfinţită
ca lăcaş de cult în septembrie 1647, în timpul 
domnitorului Vasile Lupu. Biserica a fost închinată
Mănăstirii Vatoped de la Muntele Athos. La ridicarea 
bisericii au fost folosite materialele existente la faţa
locului: piatră de la Barboşi, lemnul din pădurile de pe 
platforma Covurluiului, cărămidă şi var, nisip de pe 
plajele Dunării etc. Arhitectura bisericii este 
românească şi prezintă unele elemente specif ice: 
turnul-clopotniţă este prevăzut cu metereze, putând f i 
folosit pentru observarea Văii Dunării, iar în caz de 

nevoie devenea fortif icaţie de apărare. Turnul, format din două niveluri, este prevăzut cu o 
cameră pentru ascunderea valorilor, cu două metereze şi o uşă de acces, probabil, spre un 
balcon. Al doilea nivel era prevăzut cu ferestre şi metereze. Un alt element de apărare la 
"Precista" este podul întărit, alcătuit din două părţi,  una deasupra naosului şi a doua 
deasupra altarului. Podul este prevăzut cu 28 de metereze. Biserica ,,Precista" a suportat 
toate vitregiile vremurilor, f iind arsă în 1711 de către otomani, distrusă în războaiele ruso-
otomano-austriece din 1735-1739 şi 1769-1774. În 1821, otomanii distrug şi jefuiesc iar 
locaşul. Biserica a fost refăcută şi restaurată în 1829 şi-n 1859. S-a făcut o restaurare şi
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între anii 1953-1957 după care, biserica a fost transformată în muzeu. În perioada 1991-
1994, biserica ,,Precista" a fost restaurată iar şi a fost redată cultului ortodox.  
 
Biserica Romano-Catolică
Monumentul din strada Domnească nr. 86, este construit în anul 1844 şi extins în anul 1873. 
Printre obiectele de valoare art istică amintim: Altarul Mare, executat din marmură colorată,
tabloul "Sfântul Ioan Botezătorul predicând", Statuia Inimii Preasfinte a Domnului Iisus 
Hristos, Statuile Pieta şi Sfântul Francisc de Assisi. Biserica a fost consolidată şi renovată în 
starea actuală între anii 1985-1988. 
 
Biserica Greacă
La data de 6 august 1866 se pune piatra de temelie a bisericii cu hramul "Schimbarea la 
Faţă" a cărei sf inţire se face la 17 septembrie 1872 de către episcopul Melchisedec alături 
de Arhimandritul Eughenie Xiropotamo. În pronaos se află placa de marmură cu numele 
fondatorilor precum şi două plăci de marmură cu numele ctitor ilor şi a marilor ctitori. Biserica 
e în formă de cruce înscrisă cu turlă şi are pe latura Vestică două clopotniţe. Pictura a fost 
realizată de către pictorul Papadopoulos din Adrianopol. Pe catapeteasmă sunt icoane mari 
reprezentând pe Sf. Fecioara Maria cu Pruncul, Învierea Domnului, Sf. Gherasim, Sf. Sofia, 
Sf. Grigorie şi Sf. Vasile cel Mare. Ferestrele bisericii conţin 8 vitralii cu apostoli şi sf inţi: 
Petru, Andrei, Marcu, Toma, Bartolomeu şi Luca pe latura Nordică şi Pavel, Simion, Ioan, 
Iacob, Filip pe latura Sudică.

Catedrala Arhiepiscopală „Dunărea de Jos” 
Piatra de temelie a Catedralei Arhiepiscopale din Galaţ i a
fost aşezată la 27 aprilie 1906, de către prinţul Ferdinand 
şi regina Maria, alături de Episcopul „Dunării de Jos” de 
atunci, Pimen Georgescu, viitorul mitropolit  al Moldovei, 
construcţia durând până în anul 1917 şi f iind realizată
după planurile arhitecţilor Petre Antonescu şi Ştefan 
Burcuş. Construcţia se detaşează în planul arhitectural 
gălăţean, f iind concepută în stil muntenesc, cu o singură
cupolă fără abside laterale. În anul 2006, a fost sărbătorit centenarul Catedralei Episcopale 
din Galaţ i, prilej cu care au sosit în oraşul de la malul Dunării moaştele Sfântului Nectarie de 
la Eghina.  
Construcţia a fost restaurată, operaţiune care a început în anul 1989 şi care a continuat 
vreme de 17 ani, implicând lucrări de consolidare de infrastructură şi extrastructură,
Catedrala f iind de fapt reconstruită şi reconsolidată. De asemenea, pictura originală din anul 
1957 a fost curăţată complet, a fost pavat aşezământul din jurul Catedralei, au fost refăcute 
împrejurimile, iar în curtea Centrului eparhial a fost construită o nouă clădire, un Centru 
cultural, pastoral şi misionar cu numele Sf. Ioan Casian. 
 
Biserica Mavromol 
„Stânca neagră” în greacă, a fostei mănăstiri Mavromol poartă hramul Adormirea Maicii 
Domnului şi a fost construită în 1669 de Gheorghe Duca şi refăcută de fiul său între 1700-
1703. Păstrează picturi murale interioare valoroase refăcute între 1973-1975. În chiliile 
acestei biserici au funcţionat primele scoli din Galaţi înf iinţate în 1765 (cu predare în limba 
greacă) şi 1803 (cu predare în română). Războiul ruso-turc, 1768-1774 şi războiul ruso-
austro-turc, 1787-1792 au provocat distrugeri profunde bisericii Mavromol. Şcoala şi-a 
întrerupt activitatea şi s-a reînfiinţat abia în anul 1803 prin hrisovul lui Constantin Moruzi. În 
timpul revoluţ iei din 1821 biserica a fost arsă de turci. Construcţia actuală datează din 
perioada 1858-1861, şi respectă planul iniţial. Biserica are o splendidă icoană de lemn 
sculptat "Maica Domnului", şi o valoroasa catapeteasmă adusă de la biserica Mănăstir ii Sf. 
Sava din Bucureşti. Biserica are plan bazilical necompartimentat. Absidele laterale apar în 
exterior în rezalituri. Tavanul este format din trei calote separate prin arce dublou. Intrarea 
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se face pe latura de Sud printr-o uşă marcată de un portal cu icoana de hram şi simboluri 
heraldice: capul de bour şi doi lei. Tot pe latura de Sud, în medalion, sculptată în piatra, este 
stema Moldovei. Pe timpul comunismului biserica a fost abuziv expropriată de terenul de 
lângă ea pe care era un cimitir.  
 
Biserica Vovidenia 
Monument istoric şi de arhitectură ridicat în anul 1790, pe locul unde mai fusese o biserică.
A fost arsă şi distrusă complet în anul 1821, restaurarea încheindu-se în anul 1851. 
Deasupra naosului se ridică o cupolă susţinută de arce dispuse în cruce, în stilul 
moldovenesc tradiţional. Acoperişul turlei, ridicată pe naos, este în formă de clopot şi o altă
turlă, mai mică, este ridicată deasupra altarului. Turla clopotniţei de pe pridvor este o 
adăugire din 1901. Aici se află mormântul Smarandei Cuza, mama domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza. 
 
Biserica Sf. Spiridon 
A fost ridicată în anul 1817 pe un plan triconic cu patru contraforţi. Are trei turle, una mai 
mică, celelalte două egale, baza turlei de pe naos se sprijină pe arce dispuse în cruce. Cele 
mai valoroase elemente ale bisericii sunt catapeteasma şi icoanele. Pictura originală nu se 
mai păstrează.

Templul Meseriaşilor 
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 Galaţ i, dintre cele aproximativ 20, 
existente în anul 1941. Construcţiile sinagogale au început târziu la Galaţ i, abia în 1730 f iind 
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.

Mănăstirea Vladimireşti 
Deţ ine ateliere de pictură, sculptură de rame şi mobilier bisericesc, de înrămat icoane, 
croitorie, broderie, tricotaje, f lori artif iciale 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.

Mănăstirea Buciumeni 
Situată într-o mirif ică vatră pustnicească, 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 intememiata pe la 1420 - 1430 de catre domnitorul 
Alexandru cel Bun. Anual sute de tineri din judeţele invecinate iau parte la slujbă de ziua 
hramului Sf. Treimi, iar apoi intră în dialog cu preoţii pe diverse teme de credinţă, morală şi
cultură.

Mănăstirea Cudalbi  
Mănăstirea Naşterea Maicii Domnului din Cudalbi este ctitoria Eugeniei Pana Gologanu. 
Biserica a fost sf inţită în anul 1938. Mănăstirea Cudalbi în 1959 este închisă definit iv, 
călugăriţele f iind alungate, iar chiliile demolate. Biserica mânăstirii va ajunge, în puţină
vreme, o ruină. Dupa 1990 va f i construită o nouă biserică, 3 corpuri de chilii şi o clopotniţă.
Mănăstirea Cudalbi are un atelier de veşminte preoţeşti.  
 
Mănăstirea Adam 
Mănăstirea Adam a fost una dintre cele mai prospere vetre monahale din Moldova de până
la secularizarea averilor mănăstireşti (1863). Desfiinţată în 1959 de către regimul comunist, 
Mănăstirea Adam va f i reînfiinţată în 1991 ca mănăstire de călugări. În 2001 redevine 
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mănăstire de maici. In ultimii ani au avut loc ample lucrări de restaurare şi consolidare a 
bisericii vechi. 
 
Mănăstirea Cârlomăneşti 
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”. Accesul spre mănăstire se face pe 
drumurile judeţene 251A Tecuci – Corod şi 251B Corod – Cerţeşti. Mănăstirea Cârlomăneşti 
este moştenitoarea, peste veacuri, a tradiţiilor monahale din zona Cârlomăneşti – Cerţeşti – 
Căuieşti din nordul judeţului Galaţ i, în care mărturiile referitoare la vechi aşezări sihăstreşti 
urcă până în secolul al XV-lea. 
 
Mănăstirea Sf. Mc. Trifon 
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 pr ivitoare 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, af lată încă în stadiul de organizare, se doreşte a f i un nou 
locaş de rugăciune şi viaţă călugărească, dar şi un centru de intensă activitate agricolă,
pusă în slujirea lucrării f ilantropice şi misionare a eparhiei. 
 
Mănăstirea Toflea 
Manastirea Toflea este unul dintre cele mai vechi aşezări sihăstreşti din judeţul Galaţi. O 
mărturie din perioada 1 septembr ie 1619 - 31 august 1620 arată că Stana, soţia vornicului 
Murgoci Tofle, avea un document al acestuia care preciza ca după moarte ”câte rămăşiţuri 
ar rămăni să n-aibă triabă, ce ca să aibă a le dărui svintii mănăstiri ce iaste făcută de Tofle 
cel bătrân”. Se pare că acest ”Tofle cel bătrân” este uşerul Tofle sau Toflea, amintit într-un 
document de la 1581, fapt ce dovedeşte că mănăstirea a fost ctitorită pe actualul teritoriu al 
com. Brăhăşeşti în primii ani ai secolului al XV II-lea, dacă nu chiar în ultimii ani ai secolului 
al XVI-lea. 
 

2. Muzee, case memoriale, teatre: 

Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii din Galaţi
Cunoscut ca şi Grădina Botanică, acesta conţine planetariul cu diametrul cupolei de 7 metri, 
aici putând f i vizionate diferite proiecţii ("Sistemul Solar", "Giganţ ii Sistemului Solar", 
"Nebuloase şi Roiuri stelare"), astfel încât publicul vizitator să poată călători imaginar în 
toate colţurile Universului; de asemenea, în cadrul planetariului se desfăşoară şi foarte multe 
programe educaţionale, bune exemple f iind Astroclubul "Călin Popovici", dar şi Programul 
Educaţional "Să cunoaştem Soarele", adresat elevilor claselor V-XII. Acvariul are ca 
tematică ihtiofauna rară şi foarte rară din bazinul hidrologic al Dunării, fauna Mării 
Mediterane şi peşti exotici.  
Grădina Botanică domină malul stâng al Dunării,  ocupând o suprafaţă de 18 hectare. 
Planetariul şi observatorul astrologic sunt cele mai moderne din România.  
 
Grădina Botanică a Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii din Galaţi
Grădina Botanică este parte componentă a Complexului Muzeal de Şt iinţe ale Naturii,  
amenajată începând cu 1992 pe baza unui proiect detaliat susţinut de fonduri de la bugetul 
Consiliului Judeţului Galaţi. Pr ima plantare s-a efectuat în 1994. 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 taxoni. Au fost deja 
organizate colecţia de citrice, rozariul şi grădina japoneză. În 1996 a fost elaborat şi tipărit  
primul catalog de seminţe cu contribuţia specialiştilor din această instituţ ie. În prezent, este 
organizată şi o zonă aferentă f lorei specif ice Americii.  
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Grădina Zoologică situată în Pădurea Gârboavele este inclusă în Complexul Muzeal de 
Ştiinţe ale Naturii. În cadrul Grădinii zoologice pot f i văzute diferite specii exotice. Tematica 
zoo a fost elaborată împreună cu specialiştii de la European Association of Zoos and 
Aquaria, şi are drept obiective conservarea speciilor rare de animale, precum şi educaţia 
pentru conservare. 
 
Muzeul de Istorie Galaţi
A fost inaugurat la 24 ianuar ie 1939, cu ocazia celei de-a 80-a aniversare a Unirii 
Principatelor  Române, în casa care a aparţinut familiei Cuza şi unde Alexandru Ioan Cuza a 
trăit în perioada-n care a fost pârcălabul Galaţ iului. Activitatea ştiinţ if ică a muzeului a 
reînceput în 1951-1952, când a demarat organizarea ştiinţif ică a colecţiilor. În 1956, 
obiectele din colecţii au fost separate; astfel o parte dintre ele au format colecţiile actualului 
Complex de Şt iinţe ale Naturii, iar o alta, colecţiile Muzeului de Artă. Treptat, colecţia 
Muzeului de Istorie s-a mărit prin noi achiziţ ii şi cercetări arheologice realizate în partea 
Sudică a Moldovei, în principal la castrul roman de la Tirighina-Barboşi, ajungând acum la 
un patrimoniu de peste 50.000 de exponate, unele f iind de o importanţă excepţională. Din 
secţiile Muzeului de Istorie fac parte casa memorială Costache Negri, casa memorială H. P. 
Bengescu, casa rurală Ion Avram Dunăreanu, Casa Colecţiilor (fosta „Farmacie Ţinc”) şi
Lapidariumul. 
 
Casa Memorială A. I. Cuza din Galaţi

Construită pe locul fostei case a pârcălabului de Covurlui, 
de Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al României 
(1859 - 1866), cuprinde o expoziţie permanentă dedicată
domnitorului, întrunind şi calitatea de reconstituire a 
ambientului gă lăţean de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi
începutul sec. al XX-lea. 
 

Casa Lambrinidi 
Situată pe strada Domnească nr. 51, lângă Universitate, a fost construită de Epaminonda 
Lambrinidi, proprietarul unei mori de pe strada Portului şi având ca anexă o turnătorie şi un 
atelier de reparat maşini şi vase. Înainte de aprilie 1879, îl găzduieşte pe domnitorul Carol I,  
cu ocazia unei vizite în Galaţi. A fost sediul Curţ ii de Apel, al Liceului Mihail Kogă lniceanu şi,  
după cutremurul din 9-10 noiembr ie 1940, al Primăriei. 
 
Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi
Este primul muzeu de artă contemporană românească din ţară. A fost inaugurat în anul 
1967 şi a fost conceput structural să prezinte cele mai noi tendinţe ale fenomenului plastic în 
devenire, destinaţie pe care şi-o păstrează şi la acest început de mileniu. Aproximativ 400 
de lucrări existente în sălile de expunere şi-n aer liber, în parcul muzeului, constituie o 
selecţie dintr-un patrimoniu mult mai amplu, completat adesea cu un patrimoniu virtual, din 
atelierele artiştilor contemporani. Patr imoniul muzeului cuprinde creaţii de artă românească
din a doua jumătate a secolului XIX şi din secolul XX reprezentanţi ai avangardei româneşti 
şi lucrări ale artiştilor care formează o punte de legătură între prima şi a doua jumătate a 
secolului. 
 
Muzeul Mixt Tecuci –paleontologie şi arheologie 
Grefierul M. Dimitriu şi profesorul C. Solomon înfiinţează în anul 1934 un Muzeu mixt în casa 
donată de Theodor Cincu, alcătuit din piese arheologice şi paleontologice de o reală
importanţă documentar ştiinţif ică şi muzeistică, provenind de la Poiana şi Rateş – Tecuci.  
O serie de obiecte, peste 3500 de monede antice, numeroase podoabe de provenienţă 
arheologică, mărgele, f ibule, câteva vase geto-dacice au dispărut în focul marelui 
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bombardament de la 4 aprilie 1944, în gara Chitila. După cel de-al II-lea Război Mondial 
muzeul are un profil mixt având colecţii de arheologie, numismatică, artă, istorie, memoriale.  
Muzeul Mixt Tecuci deţine cea mai însemnată parte a patrimoniului arheologic descoperit la 
Poiana, antica Piroboridava. 
 
Muzeul Satului – Gospodărie tradiţională
Muzeul Satului, situat în 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, specif ice satelor din Sudul Moldovei şi o
gospodărie din zona Cahul, Republica Moldova. Cele patru gospodării tradiţ ionale sunt 
construite din lemn şi nuiele, lut, apă, nisip, paie şi bălegar şi adăpostesc o impresionantă
colecţie de obiecte tradiţionale specif ice zonei. 
 
Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galaţi
Există de peste 45 de ani. Este un teatru de repertoriu cu profil dramatic, cu trupă
permanentă alcătuită din 25 de actori, 2 regizori, un scenograf. Pentru realizarea producţiei 
teatrul apelează de asemenea la colaboratori prestigioşi pe plan naţional - regizori, 
scenografi, compozitori. Teatrul are ateliere de producţie proprii; sala proprie cu 300 de 
locuri, cu scenă de tip italian. Este singura instituţie teatrală profesionistă cu profil de dramă
din judeţul Galaţi.  Teatrul se adresează spectatorilor din întreg judeţul Galaţ i, dar şi celor din 
judeţele apropiate. Repertoriul cuprinde în f iecare stagiune în afara producţiilor noi, un 
număr de titlur i realizate în stagiunile precedente. Trebuie menţ ionată şi tradiţia în 
organizarea Festivalului Naţ ional de Comedie, ajuns, în 2010, la a XXII-a ediţ ie. 
 
Teatrul de Păpuşi Gulliver 
Este o instituţ ie de cultură aflată sub autor itatea Consiliului Local Galaţ i. Teatrul Gulliver a 
luat f iinţă la 1 octombrie 1952. În acest interval au fost prezentate peste 200 de titluri, (4-5 
premiere pe stagiune) din literatura română şi universală pentru copii, sub iscusita 
conducere a numeroşi oameni de cultură. Anual se organizează Festivalul Gulliver, unul 
dintre cele mai importante de acest gen din România, care transformă municipiul Galaţi în 
"Capitala teatrului de marionete". 
 
Teatrul Muzical „Nae Leonard” 
A fost înfiinţat în 1956. Anual organizează "Zilele Muzicale 
Gălăţene", când sunt prezentate publicului cele mai 
reprezentative titluri ale repertoriului de toate genurile.  
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. Înf iinţată la 15 mai 1956, instituţ ia poarta numele marelui tenor roman Nae 
Leonard, originar din Galaţi, care la începutul secolului XX a dus faima artei vocale 
româneşti peste hotare. Galaţiul este un puternic centru industrial din sud-estul ţării, oraş-
port aşezat la malul Dunării, care dispune de un trecut muzical, de o veritabila tradiţie în 
domeniul teatrului lirico-dramatic. A fost o vreme când deţinea tit lul de cel mai important 
centru cultural al României, când “ Opera italiană” şi orchestra de aici erau conduse de Iosif 
Ivanovici, creatorul de faimă europeană care a compus celebrul vals “Valurile Dunării”.  
 
Palatul Administrativ 
Edificiu impunător, inaugurat la 27 aprilie 1906, astăzi sediu al Prefecturii judeţului Galaţi,  
Palatul Administrativ a fost construit în perioada anilor 1904 -1905 după planurile arhitectului 
Ion Mincu, fondatorul şcolii naţionale a arhitecturii româneşti. Pe faţada principală a
Palatului, la nivelul superior, se află două statui realizate din marmura albă – „ Industria" şi
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"Agricultura" ale sculptorului Frederic Storck, care sunt acoperite de tencuială. Mai jos, se 
găsesc două steme de bronz ale judeţului. Pe frontonul clădirii se găseşte un ceas de mari 
proporţii. Fiecare oră este marcată prin câteva fraze muzicale ale nemuritorului vals "Valurile 
Dunării" capodopera de renume mondial a compozitorului gălăţean losif Ivanovici (1845 -
1902). 
 
Copia “Statuii Lupoaicei” (“Lupa Capitolina”) 
Inaugurată în 1995, simbolul latinităţii poporului român.  
 

Palatul Navigaţiei (astăzi Gara Fluvială)
Datează din ultimul deceniu al secolului XIX, începutul 
secolului XX, f iind proiectat de arhitectul Petre Antonescu. În 
prezent acesta este sediul mai multor instituţ ii precum 
“Administraţia Porturilor Dunării Maritime” sau “Compania de 
Navigaţ ie Fluvială Română Navrom”. 
 

Palatul Universităţii 
Situat în centrul Galaţ ilor, fostul Palat al Justiţ iei, astăzi sediul Universităţii „Dunărea de Jos”, 
ocupă în vechiul peisaj arhitectural al municipiului locul de seamă, datorită monumentalităţ ii 
sale. Acest edif iciu este opera arhitecţilor Grigore Cerchez şi V îrnav. A fost construit între 
anii 1911-1913. 
 
Casa Robescu 
Este construită în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, după proiectul arhitectului Ion 
Mincu. Clădirea are subsol supraînă lţat, două nivele cu două foişoare-balcon la etaj şi un alt 
balcon la parter, spre stradă. Decoraţiile exterioare sunt din ocniţe cu butoni, brâu în stil 
brâncovenesc al frânghiei răsucite, plăci de ceramică lustruită. Ceramica lustruită este 
folosită şi la decorarea f lorală a registrului superior. Azi serveşte ca "Palatul Copiilor" Galaţi.  
 
Castrul Roman de la Tirighina - Barboşi
Săpăturile efectuate în castellum roman de la Bărboşi (la Nord de Dunăre, lângă Galaţi,  
aproape de vărsarea Siretului), din anii 1959-1962, au dovedit în condiţ ii stratigrafice perfect 
de clare, că pe înălţimea Tirighina se găsea la început o cetăţuie dacică, întărită cu un val de 
pământ. Ceramica dacică şi cea de import, ca şi o monetă de argint histriană, permit ca 
începuturile cetăţuii dacice să f ie f ixate în secolul I î.e.n. (cel mult sfârşitul secolului II î.e.n.). 
Cetăţuia dacică de la Bărboşi a sfârşit apoi în urma unui puternic incendiu, a cărui urme sunt 
destul de evidente. Monedele romane aflate în acest nivel dacic sunt din vremea lui 
Augustus şi continuă apoi seria neîntreruptă până în anii domniei împăratului Nero (54-68 
e.n.). N-ar f i exclus deci ca sfârşitul acestei cetăţui să f ie pus în legătură cu acţiunea 
guvernatorului Moesiei Tib. Plautius Silvanus Aelianus în regiunea de la Nord de Dunăre, a 
cărui rezultat a fost mutarea forţată a celor 100.000 de transdanubieni la Sud de Dunăre şi
care a avut loc prin anii 62 - 66 e.n. în legătură cu problema vechimii stăpânirii romane la 
Nord de Dunăre, în partea de Sud a Moldovei, se pune întrebarea dacă acest castellum de 
la Bărboşi, datează dintr-o perioadă mai veche decât anii 101 - 102, primul război dacic 
(eventual 105 - 106 cel de al doilea război dacic), sau numai începând cu aceşti ani. 
 
Valul lui Traian. Mărturie excepţională a trecutului, sistemul defensiv roman cunoscut sub 
numele de “Valul lui Traian” este clasat în Lista Monumentelor Istorice, viitorul său putând f i 
legat de o serie de strategii şi proiecte de dezvoltare durabilă în care valorile de patrimoniu 
cultural să f ie repere esenţiale. În contextul în care, în ult imele două decenii monumente 
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similare din Europa, precum zidul lui Hadrian şi valul lui Antoninus Pius (Marea Britanie) 
înscrise în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, au contribuit decisiv la dezvoltarea 
comunităţilor aflate în vecinătatea lor, mizând pe conservarea şi punerea în valoare a 
ansamblurilor arheologice menţionate, “Valul lui Traian” reapare în atenţia publică pentru 
potenţialul său deosebit ca vector de dezvoltare durabilă.

Valul lui Atanaric. Veniţi din zona Gotland de la Marea Balt ica, la începutul secolului al III-
lea goţ ii se stabilesc în spaţiul de la Nord de Marea Neagra ocupând un ter itoriu imens 
cuprins în linii mari între Don şi limesul Dunării de Jos. Atanaric, conducătorul unei grupări 
conservatoare ale goţilor, încearcă din răsputeri să se opună hunilor, care vin ca un tăvălug, 
determinând mişcarea mai multor triburi pe care le împing în fata lor. Atanaric reuşeşte să-şi
grupeze forţele şi să organizeze o defensivă într-o zonă cu înălţimi pieptişe, unde sunt 
ridicate „ziduri înalte”, ce pot f i identif icate în valurile de pământ vizibile şi astăzi , pe ter itoriul 
judeţului Galaţ i, între localităţile Ploscuteni şi Stoicani. Aceste „ziduri înalte” brăzdează
judeţul în diagonală, pe direcţia SE-NV, prezentând numeroase meandre sau zigzaguri, 
realizate f ie datorită structurii şi morfologiei terenului, f ie din cauza anumitor obstacole greu 
de străbătut atunci (păduri seculare). 
 
Piroboridava, cetatea geto-dacică de la Poiana. Această cetate dacică (davă) este 
pomenită de Îndreptarul geografic a lui Ptolemeu, f iind în prezent localizată la Poiana, 
judeţul Galaţi.  
 

3. Manifestări folclorice: Sărbătoarea Teiului (ce se ţine anual în pădurea Buciumeni 
odată cu înflorirea teiului); Sărbătoarea Bujorului (ce are loc în prima duminică a lunii mai în 
pădurea din apropierea satului Roşcani, unde creşte bujorul sălbatic – monument al naturii); 
Sărbătoarea Salcâmului (organizată anual în pădurea Conachi, odată cu înflorirea 
salcâmului). Alte manifestări folclorice similare se organizează şi cu ocazia Sfinţilor 
Constantin şi Elena la casa memorială Costache Negri. 

 
Dezvoltarea turismului cultural impune rezolvarea problemelor legate de infrastructura de 
acces la obiectivele turistice (siturile arheologice, monumentele de arhitectură etc.) învechită
şi insuficientă, lipsa spaţiilor de parcare, puncte de informare şi promovare a obiectivului 
turistic cultural, lipsa amenajărilor în punctele de belvedere, lipsa spaţiilor speciale de 
campare pentru turismul de pelerinaj. 
 

III.7.2.2. Turismul de afaceri  
 
Datorită puternicei industrii siderurgice şi navale, judeţul Galaţ i oferă o largă perspectivă de 
dezvoltare turismului de afaceri, zona liberă oferind un plus de interes în sfera acestui tip de 
turism. 
 
Parcul de Soft oferă posibilitatea organizării diferitelor întâlniri de afeceri, prezentări de f irme 
şi produse specif ice, precum şi conferinţe, în sala multimedia, dar şi în  sălile specif ice 
asigurării condiţiilor optime pentru orice tip de eveniment. 
De asemenea, International Contract Engineer ing (ICE) dispune de săli de conferinţe
moderne ce fac posibilă organizarea de conferinţe, cursuri şi mese rotunde. 
 
Infrastructura pentru turismul de afaceri este asigurată şi de Centrul de Afaceri „Dunărea” 
Galaţ i care beneficiază de: 
 

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

Alte săli de conferinţe sunt oferite de hotelurile: 
 

Magnus (două săli de conferinţă cu o capacitate de 60, respectiv, 100 persoane; 
www.tourismguide.ro/.../Galati/Galati/index.php);  
Vega (o sală de reuniune de 100 mp şi o sală de conferinţe de 50 mp; 
www.vegahotel.ro/);  
Kreta (sală de conferinţe cu o capacitate de 40 de participanţi;  
www.tourismguide.ro/.../Galati/Galati/index.php);  
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 f ibră optică; www.tourismguide.ro/.../Galati/Galati/ index.php);  
Viva Club Hotel (trei săli de şedinţe, sală de reuniuni cu o capacitate de 200 de locuri, 
sală de conferinţe cu o capacitate de 80 de locuri; http://www.vivaclub.ro/ro.html).  

Cea mai mare sală dotată cu aparatură de ult imă generaţie care dispune şi de sistem de 
traducere simultană este Sala Auditorium deţ inută de Complexul Muzeal de Şt iinţe ale 
Naturii, investiţ ie realizată de Consiliul Judeţului Galaţi.  

 

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

De remarcat că motoarele de căutare online furnizează datele de contact pentru un număr
redus de agropensiuni din judeţul Galaţ i, astfel că sunt necesare investiţii pe partea de 
promovare. 
 
Pe lângă promovare, turiştii străini se aşteaptă să găsească un drum practicabil şi o
infrastructură de cazare acceptabilă.

III.7.2.4. Turismul de croazieră

În ultimii ani, turismul de croazieră a început să aibă o importanţă deosebită pentru judeţul 
Galaţ i, agenţ iile de turism depunând eforturi susţinute pentru a convinge cât mai mulţi
operatori străini de croaziere să acosteze în portul Galaţi şi să ofere turiştilor beneficiile pe 
care le are acest tip de turism le include: excursii locale, tur al municipiului Galaţi, degustări 
de bucate şi/sau băuturi, spectacole folclorice, tururi arheologice, muzee, biserici şi
mănăstiri. Introducerea unor produse cât mai atractive pentru turiştii de croazieră poate oferi 
şansa dezvoltării pe termen lung a acestui tip de turism, cu efecte benefice pentru întreg 
judeţul Galaţi.  
 
Specif icitatea 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 agenţ ii, sunt interesaţi să îşi procure 
suveniruri, obiecte de artă populară tipice româneşti.  
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III.7.2.5. Activităţi de agrement 
 
Principalele resurse de agrement în zonă sunt: 
 
Faleza Dunării 
Este una dintre zonele reprezentative ale Galaţ iului. 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 valorif icat resursele pentru agrement. Oferă un 
mare potenţial de relaxare şi agrement prin spaţ ii verzi. La malul falezei inferioare sunt multe 
vaporaşe transformate în restaurante, alături de o serie de lucrări realizate cu prilejul Tabarei 
de sculptura în metal din 1978. 
 
Grădina Publică
Este situată în apropierea Complexului Studenţesc, reprezintă o zonă deosebit de frumoasă
pentru odihnă şi recreere. Este un punct de vedere excelent asupra Lacului Brateş, a triajului 
şi a gării principale a Galaţ iului. Reprezintă unui 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. 
 
Parcul C.F.R. 
Parcul este situat lângă calea ferată, în apropierea tunelului feroviar. Oamenii se relaxează
dat f iind că este în apropierea Azilului de Bătrâni. Acest parc deserveşte şi locuitorii de la 
Nord de calea ferată.

Grădina Botanică
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, 
palmier i,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 taxoni. Au fost deja organizate colecţia de 
citrice, rozariul şi grădina japoneză. În 1996 a fost elaborat şi tipărit primul catalog de 
seminţe cu contribuţia specialiştilor din această instituţ ie. 
 
Pădurea Gârboavele 
Aflată în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi, aceasta dispune de o zonă de agrement 
şi are statutul de arie naturală protejată. În zona de agrement se găseşte Muzeul satului, o 
serie de locuri special amenajate pentru petrecerea timpului liber (terenuri de sport, spaţii 
speciale pentru relaxare, o tabără pentru elevi). 
 
Lacul Vânători 
Aflat în extremitatea de Nord-Est a municipiului Galaţ i, pe o suprafaţă de 28 de hectare. 
Cuprinde un lac natural de 11 ha, un versant de 10 ha de pădure de salcâm şi un versant de 
8 ha parţial amenajat pentru agrement şi supus unui plan intensiv de modernizare şi
reamenajare. 
 
Parcul Eminescu 
Amenajat în 1869, acest parc mai păstrează câţiva arbori contemporani cu Mihai Eminescu 
care poposi aici de mai multe or i mai ales în ult ima parte a vieţii. În parc există un mic lac 
artif icial şi un loc amenajat unde-n trecut fanfara militară susţinea recitaluri. Este renumit 
datorită prezenţei statuii lui Eminescu. 
 
Complexul de agrement Priza Dunării 
Situat la ieşirea din Galaţi, pe drumul spre Brăila. Pr iza Dunării reprezintă o altă locaţie în 
care oamenii se pot relaxa, la doar 3 kilometri de oraş, pe digul dintre Galaţ i şi Brăila, pe 
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partea dreaptă. Avantajul acestui loc este 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 
plimbăr i cu hidrobicicleta, se poate juca fotbal, tenis, biliard. Desigur, plaja şi pescuitul sunt 
lucrurile cele mai la îndemână.

Plaja Valurile Dunării 
Situată în Sud-Vestul oraşului, aceasta are în administrare 2 piscine mari, 3 piscine mici 
pentru copii f iecare cu câte un topogan, plajă, restaurantele şi zonă de duşuri. Este un 
excelent loc de relaxare în timpul verii şi nu numai. 
 
Plaja Brateş
Plajă privată, pe malul stâng al Lacului Brateş, mai mică decât Valurile Dunării 
 
Parcul Central Pazvante din Tecuci 
Grădina publică "Colţ de rai", concesionată şi administrată de Vasile Dănăilă Pazvante, de-a 
lungul vremii şi-a meritat pe deplin numele întrucât este unică prin frumuseţile pe care le 
deţine, respectiv fântâni arteziene, sculpturi,  cascade, grădini japoneze, păsări exotice. 
Despre simfonia f lorilor putem spune ca s-a auzit deja în toată ţara, deţ inând peste 900 de 
specii de trandafiri,  arbuşti şi arbori ornamentali achiziţ ionaţi de peste hotare, nenumarate 
specii de magnolii.  
În decursul anilor au apărut îmbinări spectaculoase între sculpturile lucrate în lemn şi piatră,
o mare contribuţie la realizările unice prin felul lor, f iind executate de f iul patronului, aici 
amintind de lucrări precum: Poarta Întrebărilor, Golgote, Sfatul Bătrânilor, Poarta Sărutului, 
Masa Tăcerii.  
 
Rezervaţie Paleontologică 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 ştiinţ if ice, punctul 
fosilifer a fost declarat monument al naturii.  
 

III.7.2.6. Alte forme de tur ism 
 
Altă formă de turism, care nu este neapărat specif ică doar judeţului Galaţ i, ci întregii 
Românii, este turismul medical. Românii plecaţi în străinătate revin în ţară pentru diverse 
intervenţii medicale, motivând alegerea prin preţul mult mai mic al serviciilor din România. 
 

CONCLUZII 

Datorită poziţionării sale geografice, judeţul Galaţi se bucură de o mare varietate de peisaje, 
la care se adaugă o serie de monumente ale naturii. Pentru creşterea numărului de turişti se 
recomandă dezvoltarea unor strategii care să vizeze promovarea zonelor turistice din judeţ,
precum şi impresionantele resurse recreative de care dispune regiunea. De asemenea, se 
impune implementarea unor proiecte de identificare şi creare de trasee turistice 
intrajudeţene. 

Turismul cultural 
În prezent, la nivelul judeţului Galaţi există numeroase şi variate obiective istorice, religioase, 
etnografice, culturale, monumente, obiective economice cu atribute turistice. Pentru 
dezvoltarea judeţului se propune implementarea unor programe de promovare a acestor 
obiective turistice, de creare a unor marcaje şi semnalizări a monumentelor. Prin urmare, se 
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va avea în vedere realizarea şi implementarea unui plan de marketing în turism la nivelul 
municipiului Galaţi,  ajutând la configurarea unui brand la nivel de judeţ.

Pentru atragerea turiştilor se vor avea în vedere şi promovare manifestărilor folclorice 
specifice zonei, precum sărbătorile anuale: Sărbătoarea teiului (în pădurea Buciumeni); 
Sărbătoarea bujorului (ce are loc în prima duminică a lunii mai în pădurea Roşcani, unde 
creşte bujorul sălbatic – monument al naturii); Sărbătoarea salcâmului (în pădurea Conachi). 

De asemenea, dezvoltarea turismului cultural impune rezolvarea problemelor legate de 
infrastructura de acces la obiectivele turistice (siturile arheologice, monumentele de 
arhitectură etc.) învechită şi insuficientă, lipsa spaţiilor de parcare, puncte de informare şi
promovare a obiectivului turistic cultural, lipsa amenajărilor în punctele de belvedere, lipsa 
spaţiilor speciale de campare pentru turismul de pelerinaj. 
Turismul de afaceri  

În ceea ce priveşte turismul de afaceri, judeţul Galaţi oferă o largă perspectivă de dezvoltare 
a acestui tip de turism, având în vedere puternica industrie siderurgică şi navală. De 
asemenea, infrastructura pentru turismul de afaceri este dezvoltată, turiştii beneficiind de săli 
de training şi săli tratative complet echipate şi dotate, de capacitate diferită, precum şi o sală
multifuncţională care poate găzdui diverse tipuri de evenimente corporate: recepţii, 
cocktailuri, conferinţe, lansări, aniversări. Se propune astfel promovarea acestor servicii în 
rândul companiilor din judeţ şi nu numai, prin oferirea unor pachete turistice promoţionale 
(cazare + acces gratuit la sală de conferinţe), crearea unor pachete de fidelizare a 
potenţialilor clienţi. 

Turismul rural, agroturismul şi silvoturismul  

Primul aspect ce trebuie îmbunătăţit pentru ca turismul rural, agroturismul şi silvoturismul să
se dezvolte se referă la infrastructura  drumurilor şi a unităţilor de cazare, prin îmbunătăţirea 
şi modernizarea pensiunilor, la nivelul standardelor europene. De asemenea, este necesară
implementarea unor planuri de promovare a agropensiunilor din judeţul Galaţi (în special 
prin intermediul Internetului). 

Turismul de croazieră
Turismul de croazieră are şi trebuie să aibă o importanţă deosebită pentru judeţul Galaţi, 
având în vedere potenţialul imens de care dispune în această direcţie. Dezvoltarea unui nou 
tip de activitate va aduce nu numai un plus de imagine şi unicitate judeţului ci şi o creştere în 
domeniul economic prin oferirea unui serviciu singular în ţară.

Pentru aceasta, este esenţial să se realizeze o corelaţie a strategiilor turistice (referindu-ne 
le turismul de croazieră) cu strategiile de infrastructură ale judeţului Galaţi. Pentru a putea 
obţine acordul operatorilor străini ca navele de croazieră să acosteze în portul judeţului,  
devine iminentă modernizarea falezei Dunării. Mai mult decât atât, este important ca judeţul 
Galaţi să fie modernizat şi reabilitat din punct de vedere turistic.  
Activităţi de agrement 

Judeţul Galaţi dispune de o varietate de zone de agrement, între care Faleza din Galaţi, 
Rezervaţie Paleontologică Tecuci, Parcul Central Pazvante din Tecuci, Plaja Brateş, Plaja 
Valurile Dunării,Complexul de agrement Priza Dunării, Parcul Eminescu, Lacul Vânători, 
Pădurea Gârboavele, Grădina Botanică, Parcul C.F.R.  Estetica actuală a multora dintre 
aceste obiective nu se ridică la standardele cerute de turiştii români şi străini, devenind astfel 
urgentă reabilitarea şi modernizarea punctelor de agrement. 

Alte aspecte necesare sunt modernizarea şi reamenajarea spaţiilor verzi şi a punctelor 
turistice din judeţ.
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III.2.8. Serviciile şi comerţul  
 
III.2.8.1. Serviciile  
 
Numărul f irmelor care activează în domeniul serviciilor în judeţul Galaţ i a crescut în 2008, 
faţă de anul 2006, cu 9,08%. Creşterea s-a realizat în rândul unităţilor cu până la 10 
salariaţi, respectiv a microîntreprinderilor. 
Domeniul serviciilor cunoaşte o creştere a numărului de comercianţ i angrenaţi în această
activitate, simultan cu scăderea valorii serviciilor comerciale prestate populaţ iei.  
 

Tabel nr. III.2.33. Volumul şi dinamica serviciilor comerciale prestate populaţiei 
 

2004 2005 2006 2007 2008
an precedent = 100

Servicii comerciale prestate
populaţ iei – total  
(mii lei preţuri curente ) 

125.263 178.095 208.283 329.719 395.489 

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

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

Tabel nr. III.2.34. Vânzările cu amănuntul pe grupe de mărfuri 
 

2004 2005 2006 2007 2008
milioane lei preţuri curente

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

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

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

CONCLUZII 

Serviciile reprezintă un domeniu în continuă expansiune în cadrul economiei judeţului Galaţi, 
afirmaţie susţinută de numărul din ce în ce mai mare al unităţilor care îşi desfăşoară
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activitatea în acest sector. Trendul de dezvoltarea al mediului economic local vizează în 
principal dezvoltarea sectorului serviciilor. 

Referitor la comerţ, judeţul Galaţi reprezintă un pol comercial al României în contextul 
proximităţii geografice a porţii estice de intrare în ţară a mărfurilor comerciale. Acest atu al 
judeţului trebuie valorificat ca direcţie prioritară de dezvoltare, prin impulsionarea exporturilor 
şi activităţilor de intermediere comercială cu Republica Moldova şi Ucraina. Transportul 
fluvial al mărfurilor are ca efect reducerea substanţială a costurilor de distribuţie, prin 
comparaţie cu transportul rutier. 
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III.3. POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI

III.3.1. Populaţia 
 
Transformările survenite în sistemul polit ic, în economie, în viaţa socială şi în mentalitatea 
oamenilor au influenţat semnif icativ configuraţia demografică în ultimii ani. Schimbarea 
comportamentului cuplurilor, creşterea mortalităţii, precum şi migraţia externă au făcut ca 
populaţ ia stabilă a judeţului Galaţi să urmeze un trend descendent, scăzând în perioada 
2002 - 2008 cu 11.346 persoane. 
 
La 1 iulie 2008, mediul urban al judeţului Galaţ i grupa 57,03% din totalul populaţiei, în timp 
ce 42,97% din locuitori aveau domiciliul în mediul rural. În intervalul 2002 - 2008, variaţia 
acestor procente a fost nesemnif icativă, majoritatea populaţiei judeţului Galaţ i f iind aşadar 
stabilită în oraşe şi municipii.  Scăderea demografică amintită mai sus s-a manifestat cu 
precădere în mediul urban. În municipii şi oraşe populaţia s-a redus în medie cu 2,89%, în 
timp ce în mediul rural scăderea este nesemnif icativă - 0,40% (Anexa A privind populaţia şi
reţeaua de localităţi).  
 
De asemenea, se observă diferenţe semnif icative în ceea ce priveşte evoluţia numărului de 
locuitori după sexe la nivel de judeţ : există o scădere mai mică decât media în cazul femeilor 
(1,44) şi una aproape dublă în cazul bărbaţilor (2,33). Acest fenomen demografic se 
manifestă cu amploare în municipii şi oraşe, unde diferenţele între sexe sunt mai mari de un 
punct procentual. În schimb, în zona rurală variaţ ia numărului de locuitori nu prezintă
diferenţe notabile după sexe. 
 
Pe întreaga perioadă luată în considerare 2002 - 2008, în judeţul Galaţi sporul natural 
(diferenţa între numărul născuţilor vii şi cel al decedaţ ilor într-un an) este negativ. Cele mai 
mari valori ale acestuia sunt înregistrate în anii 2003 şi 2004, iar cele mai scăzute în anii 
2007 şi 2008. Este remarcată tendinţa de scădere lentă şi continuă a acestui indicator 
demografic la nivel de judeţ. Reducerea sporului natural se manifestă mai ales în mediul 
rural, care înregistrează valori net inferioare la acest indicator faţă de mediul urban. 
 
În schimb, natalitatea (numărul născuţilor vii) înregistrează valori mai ridicate în mediul rural 
faţă de cel urban. Pe ansamblul judeţului însă, natalitatea cunoaşte o dinamică negativă.

Dintre indicatorii ce caracterizează mişcarea naturală a populaţ iei, nupţialitatea (frecvenţa
căsătoriilor) este singurul care cunoaşte o creştere semnif icativă pe aproape tot parcursul 
perioadei (de la 6,4 în 2003 la 8,7 în 2007 şi 7,0 în 2008). Indicatorul divorţialitate 
înregistrează şi el o creştere, însă de o mai mică amploare. Mortalitatea cunoaşte o scădere 
lentă la nivel de judeţ, cu valorile cele mai ridicate înregistrate în mediul rural. 
Mortinatalitatea (născuţi morţi la 1000 de născuţi vii + morţi) şi mortalitatea infantilă cunosc 
la rândul lor un trend descendent, înregistrând scăderi notabile în ultimii 6 ani (Anexa A 
privind populaţia şi reţeaua de localităţ i).  
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Grafic nr. III.3.1. Evoluţia numărului de născuţi vii şi decedaţi

Cei mai importanţi factori ce conduc la scăderea populaţ iei în judeţul Galaţ i sunt sporul 
natural negativ (în per ioada 2004 - 2008) şi soldul migrator, de asemenea puternic negativ. 
Scăderea numărului de locuitori este de asemenea generată de restructurarea economică.
Diferenţele demografice dintre mediul rural şi cel urban sunt legate în special de amenajarea 
teritoriului, oferta rezidenţială şi dezvoltarea economică a acestora. 
 
În ceea ce priveşte structura populaţiei pe grupe de vârstă, se poate observa în graficul de 
mai jos că 66,81% dintre locuitorii judeţului Galaţ i au vârste cuprinse între 15 şi 59 de ani, 
15,46% dintre aceştia au vârsta până în 14 ani, iar 17,72% au peste 60 de ani. 
 

Grafic nr. III.3.2. Populaţia pe grupe de vârstă la 1 iulie 2008 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică Galaţi

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



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

91

urmată de grupele 85 ani şi peste (38,1%%) şi 80-84 de ani (37,6%) (Anexa A privind 
populaţ ia şi reţeaua de localităţi).  
Durata medie a vieţii cunoaşte variaţ ii importante pe sexe (masculin/feminin) şi mai puţ in pe 
medii (rural/urban), aşa cum se poate observa din tabelul de mai jos: 
 
Vârsta medie a mamei la naştere este semnificativ mai mică în mediul rural faţă de cel 
urban, atât ca medie la prima naştere, cât şi ca medie la toate naşterile (Anexa A privind 
populaţ ia şi reţeaua de localităţi).  
 
Fertilitatea feminină pe grupe de vârstă atinge maximul în grupa 25 - 29 ani, f iind urmată de 
grupele 20 -24 ani şi 30 - 34 ani (Anexa A privind populaţia şi reţeaua de localităţ i). 
 
Dintre cauzele deceselor, bolile cerebro-vasculare ocupă locul fruntaş în judeţ, f iind urmate 
de afecţiuni de tipul tumorilor şi boli ale aparatului digestiv (Anexa A privind populaţia şi
reţeaua de localităţi).  
 
Datele statistice existente cu privire la migraţia internă sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
 

Tabel nr. III.3.1. Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului, pe medii 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

SOSIŢI - TOTAL
în urban

7.566
2.870 

6.368
2.431 

7.057
3.018 

8.796
3.830 

8173
3403 

Din care: - din urban
- din rural 

1.007
1.863 

893
1.538 

1.166
1.852 

1.349
2.481 

1275
2128 

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

- din rural 
2.874
1.822 

2.191
1.746 

2.263
1.776 

2.836
2.130 

2807
1963 

PLECAŢI - TOTAL
din urban

8.893
4.781 

7.205
3.650 

8.490
4.344 

10.013
5.059 

9474
5023 

Din care: - în urban
- în rural 

1.534
3.247 

1.270
2.380 

1.878
2.466 

1.852
3.207 

1832
3191 

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

- în rural 
2.140
1.972 

1.735
1.820 

2.290
1.856 

2.650
2.304 

2341
2110 

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

Tabel nr. III.3.2. Structura etnică a populaţiei conform ultimului Recensământ 

Structura etnică a populaţiei în anul 2002 

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

Sursa: Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din 2002 
 
Conform datelor privind apartenenţa religioasă, majoritatea populaţiei din judeţul Galaţi
aparţine religiei ortodoxe. 
 
Densitatea populaţ iei în judeţul Galaţi era la 1 iulie 2009 de 136,5 locuitori/kmp, mai ridicată
decât media Regiunii de Sud-Est (78,7 locuitori/kmp) şi decât cea naţională (90,1 
locuitori/kmp). 
 
Locuitorii judeţului Galaţ i sunt cunoscuţi pentru prietenia şi ospitalitatea lor. Judeţul 
înregistrează în mod constant o rată redusă a infracţionalităţ ii,  oferind un model de 
convieţuire umană şi organizare comunitară foarte util de cunoscut şi de urmat. 
 

CONCLUZII 

În ceea ce priveşte configuraţia demografică a judeţului Galaţi din ultimii ani, aceasta 
urmează un trend descendent, cauză a mediului economic din regiune şi din ţară.
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Schimbarea comportamentului cuplurilor, creşterea mortalităţii şi migraţia externă sunt, de 
asemenea, rezultate ale instabilităţii economice care conduce spre scăderea nivelului de trai 
al populaţiei şi spre reorientarea acesteia din punctul de vedere al consumului, locului de 
muncă sau chiar şi cel al creşterii unui copil. În această direcţie, se presupune dezvoltarea 
unei strategii sociale care să încurajeze întemeierea de familii cu mai mult de un copil (la 
nivelul judeţului Galaţi natalitatea cunoaşte o dinamică negativă). 

Mai mult decât atât, pentru soluţionarea problemei migraţiei forţei de muncă spre exterior din 
judeţul Galaţi este necesară implementarea unor programe de calificare şi recalificare pentru 
şomerii existenţi, dar şi proiecte vizând dezvoltarea industriei navale, a pisciculturii în Lunca 
Prutului, acestea constituind posibilităţi de creştere economică şi de creare a noi locuri de 
muncă în zonă.
Deşi la nivel de judeţ mortalitatea înregistrează o scădere lentă, la nivelul mediului rural sunt 
înregistrate valori mai mari decât în cel urban, fiind necesar un program de motivare a 
medicilor specialişti de a profesa în mediul rural prin crearea sau modernizarea şi
reabilitarea spitalelor şi dispensarelor din comune şi prin crearea unui mediu de lucru 
stimulant pentru medici (oferirea de locuinţe de serviciu pentru cei care locuiesc în afara 
comunei în care profesează şi a unei prime de instalare motivante şi stimulante).  
De asemenea, pentru a stimula scăderea mortalităţii, o altă direcţie de urmat este 
implementarea unui program social de sănătate în cadrul căruia familiile să beneficieze de 
controale medicale regulate gratuite pentru a preveni eventuale boli şi afecţiuni. 
La nivelul evoluţiei structurii vârstelor populaţiei din judeţul Galaţi, datele relevă un proces de 
îmbătrânire gradual şi echilibrat, în rândul persoanelor din mediile de vârstă 45-49 ani şi 15-
19 ani, înregistrându-se o migraţie a populaţiei (spre locuri de muncă din străinătate sau 
spre urmarea studiilor universitare în alte oraşe din ţară). În acest sens, este necesară
implementarea programelor de calificare profesională menţionate mai sus şi construirea unui 
parc tehnologic şi a unui campus studenţesc care vor pune în valoare mediul academic din 
judeţele regiunii, motivând astfel tinerii absolvenţi să urmeze studii superioare într-un cadru 
modern şi profesionist în proximitatea domiciliului care le va oferi ulterior oportunitatea de a 
ocupa locuri de muncă.

Bolile cerebro-vasculare ocupă locul fruntaş în judeţul Galaţi, ca şi cauze ale decesurilor în 
regiune, acestea fiind urmate de afecţiuni de tipul tumorilor şi bolilor aparatului digestiv. 
Acest aspect poate fi atenuat prin implementarea unui program de consultări medicale 
gratuite pe organele afectate la nivelul populaţiei expuse la acest tip de îmbolnăviri. 

La nivelul populaţiei din mediul rural se înregistrează o reducere constantă datorată migraţiei 
demografice spre mediul urban, motivele fiind condiţiile de viaţă şi de muncă oferite de 
centrele urbane. Pentru a motiva tinerii să se stabilească în mediul rural se poate apela la 
stimulente financiare, dar şi la stimularea economică a zonei rurale prin oferirea condiţiilor 
potenţialilor investitori să îşi deschidă afaceri aici (modernizarea reţelelor de canalizare din 
zonă, a reţelelor de energie electrică, staţiilor de epurare, a sistemelor de iluminat, 
reabilitarea drumurilor, modernizarea infrastructurii rutiere, alimentarea cu gaze, construirea 
de trotuare, modernizarea construcţiilor, a clădirilor din patrimoniu şi a spaţiilor de agrement 
din judeţ). 

La nivelul judeţului Galaţi rata infracţionalităţii este mai redusă decât în celelalte zone ale 
ţării, aspect ce poate fi întărit prin programe sociale de conştientizare a populaţiei şi de 
responsabilizare a localităţilor din jurul judeţului pentru a extinde această caracteristică şi la 
nivelul oraşelor din jur. 
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III.3.2. Forţa de muncă

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

 
Tabel nr. III.3.3. Populaţia în vârstă de muncă şi populaţia ocupată

2004 2005 2006 2007 2008 

Populaţ ia stabilă în vârstă de 
muncă 404,5 406,2 404,7 401,7 399,7 

din care femei 192,6 193,6 192,7 190,5 189,1
Populaţ ia civilă ocupată 204,7 204,5 203,1 206,5 206,3

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

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

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

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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
Repartizarea pe activităţi economice semnalează un dezechilibru major, un număr
semnif icativ ridicat de persoane fiind ocupat în activităţ ile agricole, în dauna industriei, 
construcţiilor şi comerţului. 
 
La nivel de industrie, cel mai mare număr de muncitor i sunt angrenaţ i în activităţile industriei 
prelucrătoare. 
 
În ceea ce priveşte câştigul salarial în funcţie de activităţi ale economiei naţionale, în topul 
celor mai bine plătiţ i salariaţi se aflau cei angajaţi în industria extractivă, intermedieri 
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f inanciare şi administraţia publică şi apărare. În aceste ramuri economice, câştigul salarial 
nominal mediu net lunar depăşea 2.000 lei în anul 2008. 
 
La polul opus, se găsesc angajaţii din întreprinderi cu activităţi de agricultură şi vânătoare, 
piscicultură şi pescuit, comerţ cu ridicata şi amănuntul şi hotelur i şi restaurante. Aceste 
domenii nu au reuşit să ofere propriilor salariaţ i un câştig salarial nominal mediu net lunar de 
cel puţin 1.000 de lei în anul 2008. 
 
Situaţ ia de ansamblu a câştigurilor salariale nominale medii nete lunare pe perioada de 
referinţă este prezentată în tabelul de mai jos.  
 

Tabel nr. III.3.4. Câştigul salarial nominal mediu net lunar pe activităţi ale economiei 
naţionale 

 

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

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

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

3.609.421 460 503 694 865 

Hoteluri şi restaurante 2.777.044 349 360 559 725
Transporturi şi depozitare 7.174.515 794 942 1.157 1.427
Poşta şi comunicaţii 8.042.567 1.100 993 1.209 1.498
Intermedieri f inanciare 9.624.699 1.341 1.517 1.775 2.170
Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 4.186.525 641 753 933 1.278
Administraţia publică şi apărare 6.550.619 1.121 1.634 1.816 2.255
Învăţământ 6.896.059 837 1.079 980 1.319
Sănătate şi asistentă socială 5.115.735 708 841 982 1.334
Celelalte activităţ i ale economiei 
naţionale 3.956.496 458 487 698 898 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
În perioada de referinţă, toate ramurile economice au cunoscut creşteri ale câştigului salarial 
nominal mediu net lunar, însă ritmul de creştere variază semnif icativ ducând la diferenţele 
salariale menţ ionate mai sus. 
 
Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Galaţi a scăzut continuu în perioada de referinţă, de 
la 21,724 persoane în 2004 la 14.538 persoane în 2008. Şomajul afectează mai puţin 
persoanele cu studii superioare şi de asemenea, se înregistrează mai puţ ine femei afectate 
de acest fenomen negativ decât bărbaţ i.  
 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

96

Tabel nr. III.3.5. Şomeri pe categorii şi nivel de pregătire la sfârşitul anului 
 

- număr persoane - 2004 2005 2006 2007 2008 

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

- cu studii superioare 
1.622
662 

1.564
529 

1.407
441 

827
307 

1.171
535 

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

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

- cu studii superioare 
1.144
431 

1.073
327 

1.018
277 

550
174 

770
298 

Persoane aflate în evidenţă - total 16.116 13.394 12.399 10.323 11.880
din care femei 6.055 5.407 4.766 4.228 4.772
din total: - cu studii medii

- cu studii superioare 
478
231 

491
202 

389
164 

277
133 

401
237 

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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
Responsabile pentru aceste evoluţii pozitive sunt schimbările structurale din economia  
judeţului Galaţ i din ult imii ani.  
Şomajul afectează în principal persoanele cu nivel mediu de instruire şi mai puţin pe cele cu 
studii superioare. Mişcările de pe piaţa forţei de muncă din judeţul Galaţi urmează tendinţele 
globale f iind o consecinţă f irească a evoluţiei economice inegale. Criza forţei de muncă se 
resimte în regiune, în ţară, dar şi în Uniunea Europeană şi este înregistrată atât în ocupaţiile 
cu grad ridicat de calif icare şi competenţă, cât şi în cele cu nivel scăzut de instruire. Declinul 
demografic înregistrat în ultimii ani pare să contribuie la accentuarea acestei crize. Soluţia 
pare a f i adoptarea unei strategii concertate, prin care să se acţioneze simultan pe mai multe 
planuri: economic, educaţional şi social. Noua conjunctură internaţională impune f irmelor să
devină competitive, să adopte strategii legate de schimbarea mentalităţ ii, a sistemului de 
organizare şi de conducere a muncii, să ofere salarii mai atractive, să achiziţioneze 
tehnologii performante. Acestea reprezintă, de fapt instrumentele prin care se poate crea nu 
doar o piaţă a muncii stabilă, ci şi o dezvoltare economică durabilă.

Respondenţ ii din mediul urban consideră că se găsesc greu locuri de muncă în oraşul lor de 
reşedinţă (de altfel, lipsa locurilor de muncă apare ca f iind cea mai importantă problemă din  
Tecuci, Tâgru Bujor şi Bereşti). Respondenţii din municipiile Galaţ i şi Tecuci dar şi din 
oraşului Târgu Bujor consideră că nu ar avea nevoie să participe la cursuri de calif icare sau 
recalif icare, doar în Bereşti se marcă o mai mare deschidere spre formele de învăţare 
continuă (Studiul de piaţă la nivelul mediului urban). Studiul de piaţă mai arată că nici 
salariile nu sunt îndeajuns de motivante.  
 

CONCLUZII 

Repartizarea pe activităţi economice semnalizează un dezechilibru major, un număr
semnificativ ridicat de persoane fiind ocupat în activităţile agricole, în detrimentul industriei, 
construcţiilor şi comerţului. Pentru restabilirea acestui echilibru se pot aplica proiectele 
amintite mai sus referitoare la dezvoltarea industriilor piscicolă şi navală din zonă, dar şi
implementarea de proiecte care să stimuleze piaţa construcţiilor şi comerţului prin 
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construirea unor centre comerciale sau clădiri de birouri clasa A pentru firmele care doresc 
să se îşi schimbe locaţia sau să îşi extindă aria de acoperire pe mai multe judeţe din 
România (incluzând pe lista de priorităţi judeţul Galaţi). 
Un punct tare al judeţului Galaţi este industria prelucrătoare (cel mai mare număr de angajaţi
sunt angrenaţi în activităţile industriei prelucrătoare), aspect ce poate fi exploatat prin 
atragerea de noi investitori în acest domeniu (proiecte referitoare la modernizarea şi
dezvoltarea tehnologică a firmelor pentru a creşte eficienţa şi randamentul activităţilor). Prin 
atragerea de aceşti noi investitori va fi posibilă transformarea judeţului Galaţi într-o forţă a 
industriei prelucrătoare din ţară.

În ceea ce priveşte forţa de muncă, salariile cele mai ridicate se înregistrează la nivelul 
industriei extractive (generează fluxuri financiare), aspect ce se poate transforma într-un 
plus economic al judeţului şi într-o creştere economică a acestuia. Acest fenomen poate 
avea loc prin stimularea activităţii extractive (construirea de noi fabrici, atragerea de 
investitori prin proiecte de dezvoltare regională la nivel industrial). 
La polul opus se găsesc angajaţii din întreprinderi cu activităţi de agricultură şi vânătoare, 
piscicultură şi pescuit, comerţ cu ridicata şi amănuntul şi hoteluri şi restaurante. O creştere 
economică la nivelul acestor domenii poate avea loc prin creşterea valorii activităţilor 
prestate (crearea unor fabrici şi întreprinderi producătoare de alimente din peşte ambalate în 
sistem vidat care pot fi comercializate în întreaga ţară la preţuri accesibile pentru a bara 
importul de conserve şi alte produse din peşte din ţări estice).  
De asemenea, este necesară configurarea unui brand pentru municipiul şi judeţul Galaţi
pentru stimularea activităţilor turistice (creşterea notorietăţii la nivelul potenţialilor vizitatori) 
şi, implicit, a activităţilor hotelurilor şi restaurantelor din Galaţi (pentru aceasta se poate 
apela şi la organizarea unor evenimente artistice de interes larg în anumite perioade ale 
anului- festivaluri, târguri care să aibă ca invitate trupe artistice cunoscute şi apreciate din 
ţară şi străinătate).  

În judeţul Galaţi numărul şomerilor a înregistrat o continuă scădere din anul 2002 până în 
2007, persoanele cu studii superioare fiind cel mai puţin afectate de acest aspect. Pentru a 
menţine această tendinţă, o direcţie de urmat poate fi implementarea unui program de 
conştientizare a populaţiei în sensul importanţei studiilor superioare şi oferirea de facilităţi şi
stimulente persoanelor de vârste medii şi mature care doresc să urmeze studii superioare 
(reducerea nivelului taxelor de studiu pentru persoanele de peste 40 de ani). 

Locuitorii din judeţul Galaţi sunt de părere că în oraşele în care locuiesc nu se găsesc uşor 
locuri de muncă, ceea ce denotă o nevoie la nivelul judeţului de a crea centre de recrutare şi
plasare a forţei de muncă, dar şi vizarea dezvoltării economice prin noi activităţi.  

III.3.3. Reţeaua de localităţi

III.3.3.1. Dezvoltarea Urbană

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

 
Tabel nr. III.3.6. Dezvoltarea urbană

JUDEŢ /
LOCALITATI 

Suprafaţa
(ha)

Pondere 
din total 

suprafaţă,
%

Total 
populaţie

Pondere 
din total 

populaţie, 
%

Masculin Feminin

JUDEŢUL 446.632 609.480 300.517 308.963
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GALAŢI
URBAN 45.661 10,22 343.902 56,43 166.145 177.757
Municipiul 
Galaţ i 24.150 5,41 290.733 47,70 140.516 150.217
Municipiul 
Tecuci 8676 1,94 42.319 6,94 20.230 22.089 
Oraş Bereşti 4.712 1,06 3.282 0,54 1.639 1.643
Oraş Tg. Bujor 8.123 1,82 7.568 1,24 3.760 3.808

Sursa: Site-ul Consiliului Judeţului Galaţi, Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţ i

Oraşul Galaţ i este cel mai mare oraş al judeţului, f iind şi reşedinţa de judeţ, este cel mai 
dezvoltat oraş pe toate domeniile, deţinând o pondere de aproape 50% din total judeţ în 
ceea ce priveşte numărul de locuitori. Al doilea oraş ca mărime şi dezvoltare este municipiul 
Tecuci. 
 

III.3.3.2. Dezvoltarea Rurală

Judeţul are în organizarea sa administrativă 61 de comune şi 180 de sate. Există 2 sate 
aparţinând de municipii şi oraşe5.
Zona rurală reprezintă aproximativ 90% din totalul suprafeţei judeţului Galaţi, adică 400.971 
ha. 
 
Suprafaţa rurală a judeţului este de 400.971 ha, având o pondere de 89,78% în totalul 
suprafeţei judeţului. 
 
Cea mai mare comună din punct de vedere a suprafeţei ocupate este comuna Smârdan, 
însă din punct de vedere al numărului de locuitori, cea mai mare comună este Matca. 
Populaţ ia totală din mediul rural este de 265.578 locuitori, dintre care 134.372 bărbaţi şi
131.206 femei, conform datelor existente la 1 iunie 2009 furnizate de Direcţia Judeţeană de 
Statistică Galaţi.  
 
Fiecare subcapitol al acestei strategii cuprinde informaţii cu privire la localităţile rurale şi
urbane din judeţul Galaţi, în funcţie de tema analizată în cadrul f iecăruia. 
 

CONCLUZII 

Judeţul Galaţi are o suprafaţă mică comparativ cu alte judeţe din ţară, prezintă însă un 
număr mare de localităţi. Pentru o mai bună comunicare între acestea se impune reabilitarea 
şi construcţia de noi drumuri. 

Din punct de vedere economic, cea mai dezvoltată localitate este municipiul Galaţi. Acesta 
are şi cel mai mare număr de locuitori precum şi cea mai mare suprafaţă din mediul urban. 

Datorită faptului că judeţul Galaţi are în componenţă un număr mare de comune, acestea 
sunt destul de diferenţiate în ceea ce priveşte numărul de locuitori şi structura pe sexe a 
acestora precum şi suprafaţa. 

Comuna cu cea mai mare suprafaţă este Smârdan, însă din perspectiva populaţiei, comuna 
Matca este cea care are cei mai mulţi locuitori. 

5 Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi
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Cea mai mare parte a judeţului (în ceea ce priveşte suprafaţa) este, în prezent, zonă rurală,
aproximativ 90% din judeţ. În schimb, populaţia este egal distribuită în mediul rural şi în 
mediul rural. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

100

III.4. AMENAJAREA TERITORIULUI 

I.4.1. Căi de comunicaţie 
 
Galaţ i-ul este un major nod de transport care implică reţea rutieră, transportul pe apă şi
feroviar. Localizarea geografică face din judeţul Galaţ i un important nod regional de legătură
între ţările din regiunea de Vest a Mării Negre: Turcia, Grecia, Bulgaria, Republica Moldova 
şi Ucraina. 
 
La nivelul anului 2008, judeţul deţinea 1.695 km de drumuri publice, din care 31,6% erau 
modernizate. O serie de statistici referitoare la drumurile publice ale judeţului Galaţ i sunt 
prezentate în continuare: 
 

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

2004 2005 2006 2007 2008 

Lungimea drumurilor publice (km) 1.460 1.463 1.465 1.466 1.695
din care: • modernizate

Din care: drumuri europene
278
69 

285
74 

285
74 

292
74 

536
74 

• cu îmbrăcăminţ i uşoare rutiere 669 669 674 674 678
Din total drumuri publice :

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

214
8

219
8

219
8

220
8

455
8

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

64
661 

66
661 

66
666 

72
666 

81
670 

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

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

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

2004 2005 2006 2007 2008 

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

din total căi ferate:
• cu linie normală

- cu o cale
276 
181 

304 
211 

299 
206 

277 
200 

278 
201 

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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
Densitatea liniilor de cale ferată pe 1.000 km2 teritoriu în judeţul Galaţi este de 68,06, f iind 
superioară celei existente la nivel naţ ional de 45,2. 
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Lungimea străzilor orăşeneşti în judeţul Galaţ i este de 524 km. Gradul de modernizare al 
acestora este de 74,2%, f iind superior celui existent la nivel naţional de 60,2%. 

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

 

2004 2005 2006 2007 2008 

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

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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
De asemenea, în judeţ există 67,9 km linii de tramvai şi 25,4 km linii de troleibuz. Acestea 
sunt localizate la nivelul municipiului Galaţi. Liniile de tramvai şi troleibuz necesită investiţii 
de modernizare. Municipiul Galaţi este singurul oraş din judeţ care dispune de o reţea de 
transport în comun formată din tramvaie, troleibuze şi autobuze. 
 
Parcul mijloacelor de transport în comun care operează drumurile necesită investiţii de 
modernizare. Numărul de autobuze şi microbuze a crescut semnificativ în perioada 2004 -
2008 cu peste 40%. 
 

Tabel nr. III.4.4. Parcul mijloacelor de transport în comun din municipii şi oraşe
(număr) 

 

2004 2005 2006 2007 2008 

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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
În totalul călătorilor transportaţi cu mijloacele de transport în comun, cei care folosesc 
autobuzele deţ in ponderea cea mai ridicată (87,9% în anul 2008). 
 
În continuare sunt prezentate principalele rezultate Studiilor de piaţă realizate la nivelul 
mediului urban şi rural, în ceea ce priveşte infrastructura rutieră.

Referitor la modul cum sunt întreţinute străzile, populaţia judeţului Galaţi se declară mai 
degrabă nesatisfăcută (atât în mediul rural, cât şi urban). Unanimitate de opinii se 
înregistrează şi în ceea ce priveşte numărul de spaţii de parcare.  
 
Cu excepţia locuitorilor din municipiul Galaţ i, populaţia din celelalte centre urbane se declară
a fi mulţumită de vizibilitatea marcajelor pietonale şi a semnelor de circulaţ ie din oraş.

Cu excepţia respondenţilor din oraşul Bereşti, cei din municipiile Galaţi, Tecuci, din oraşul 
Târgu Bujor şi din mediul rural consideră că trotuarele din localitatea de reşedinţă sunt într-o 
stare avansată de degradare.  
 
Reţeaua de transport în comun din municipiul Galaţi şi cea din oraşul Bereşti nu face faţă 
foarte bine la orele de vârf, situaţia se prezintă mai bine în Tecuci şi în Târgu Bujor.  
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Respondenţ ii din municipiile Galaţ i şi Tecuci şi cei din oraşul Târgu Bujor consideră că
reţeaua de transport în comun acoperă foarte bine diferitele zone ale oraşului. În Bereşti se 
remarcă un grad mare de nemulţ imire pe această componentă. Starea mijloacelor de 
transport în comun este apreciată ca f iind una învechită.

Un nivel ridicat de mulţumire se înregistrează la nivelul comunelor judeţului Galaţi, în ceea 
ce priveşte staţiile de autobuz existente.  
 

Tabel nr. III.4.5. Numărul vehiculelor înscrise în circulaţie (la sfârşitul anului) 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

Vehicule pentru transportul 
mărfurilor 10.277 9.977 8.637 11.348 12.299 

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

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

Din care: proprietate privată 727 667 539 540 -
Autoturisme (inclusiv taxiuri) 99.265 90.676 71.126 77.569 86-641

Din care: proprietate privată 78.823 69.021 64.317 69.333 77.150
Motociclete 4.486 4.689 486 547 489

Din care: proprietate privată 4.008 3.263 456 508 475
Motorete 7.866 6.857 208 379 472

Din care: proprietate privată 7.191 6.114 195 337 453
Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 

 
Poziţ ia judeţului Galaţ i îi oferă acestui avantajele de punct central regional de transport şi
intersecţie, dar în acelaşi timp ridică şi probleme suplimentare privind reţeaua de drumuri 
existentă. Principala provocare constă în nivelul de modernizare al drumurilor şi efectuare la 
termen a reparaţiilor necesare, în special în ceea ce priveşte reţeaua de drumuri urbane, 
capacitatea drumur ilor şi lipsa de spaţiilor de parcare. 
 
Traficul maritim şi f luvial al judeţului Galaţi este derulat prin complexul portuar Galaţ i şi oferă
numeroase oportunităţi pentru economia întregii zone. În structură, ponderea traficului 
marit im este superioară celei corespunzătoare traficului f luvial ca număr de nave, însă
inferioară după tonajul mărfurilor transportate. 
 

Tabel nr. III.4.6. Trafic maritim şi fluvial 
 

Anul 
Trafic Fluvial Trafic Maritim Total Trafic Portuar 

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

2004 8.342 4.141 1.189 9.531 9.531 7.345
2005 9.380 4.722 1.164 10.544 10.544 7.680
2006 8.529 4.587 1.162 9.691 9691 8.563
2007 8.430 4.614 1.629 10.059 10.059 8.510
2008 7.096 3.739 1.775 8.871 8.871 4.325

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

103

În ceea ce priveşte activitatea de poştă şi telecomunicaţii, se remarcă o creştere a volumului 
de corespondenţă şi imprimate vândute şi o reducere a abonamentelor telefonice specif ice 
reţelei f ixe. 
 

Tabel nr. III.4.7. Activitatea de poştă şi telecomunicaţii 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

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

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

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

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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 

CONCLUZII 
Judeţul Galaţi este amplasat strategic ca nod regional de legătură între ţările din regiunea de 
vest a Mării Negre: Turcia, Grecia, Bulgaria, Republica Moldova şi Ucraina. Acest aspect 
facilitează conceperea unor proiecte transfrontaliere pentru crearea unui mediu prielnic 
dezvoltării pe termen lung a relaţiilor de afaceri şi interumane de la graniţă. De asemenea, 
prin această cale pot fi stimulate relaţiile de export cu produse româneşti. 
Drumurile publice sunt, în marea majoritate a lor, nemodernizate (conform şi percepţiilor 
locuitorilor judeţului). Pentru aceasta este necesară implementarea unor proiecte de 
modernizare şi reabilitare a infrastructurii rutiere din judeţul Galaţi, având în vedere că
acesta este un punct central regional de transport şi intersecţie. 
Străzile orăşeneşti, pe de altă parte, sunt caracterizate de un grad de modernizare mai 
ridicat decât cel de la nivel naţional. Chiar şi aşa, este necesară maximizarea gradului de 
modernizare prin proiecte aferente. Atât în mediul urban, cât şi rural se impune crearea de 
noi spaţii de parcare. 
O foarte mică parte din reţeaua de căi ferate din judeţul Galaţi este electrificată, devenind 
absolut necesară reabilitarea acesteia pentru a creşte gradul de siguranţă al călătoriei cu 
trenul pentru locuitorii judeţului, dar şi pentru cei care îl tranzitează. Ca şi oportunitate pentru 
investitori o reprezintă calea ferată cu ecartament larg şi îngust.  
Un alt aspect care necesită modernizare este reţeaua de mijloace de transport în comun. 
Locuitorii sunt nemulţumiţi de comoditatea acestora, ceea ce se traduce în nevoia de a 
achiziţiona altele noi care să asigure confortul călătorilor. 
Marcajele pitetonale şi semnele de circulaţie necesită modernizări în municipiul Galaţi. 
Modernizarea trotuarelor se impune la nivelul întregului judeţ.
Conform locuitorilor din judeţul Galaţi, infrastructura rutieră din municipiul Galaţi nu face 
foarte bine faţă traficului actual, fiind necesară implementarea unui sistem modern de 
semaforizare care să permită parcurgerea diferitelor trasee din Galaţi numai pe culoarea 
verde a semaforului. De asemenea, este necesară implementarea unui sistem de 
monitorizare şi adaptare a traficului în funcţie de gradul de aglomerare a anumitor străzi sau 
zone (trafic controlat prin senzori care să schimbe culorile semaforului în funcţie de gradul 
de aglomerare). 
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Ca număr de nave, ponderea traficului maritim este superioară celei corespunzătoare 
traficului fluvial, ceea ce semnifică posibilitatea intensificării relaţiilor comerciale (stimularea 
exporturilor prin subvenţii şi facilităţi fiscale) cu ţările vecine, tonajul mărfurilor transportate 
fiind inferior. 
Crearea unui aeroport pentru pasageri şi pentru mărfuri este de natură să impulsioneze 
dezvoltarea mediului economic.  

I.4.2. Gospodărirea apelor  
 
În judeţul Galaţi sunt disponibile suficiente resurse de apă cu o calitate corespunzătoare 
pentru a satisface cererea de apă potabilă.

Apa de suprafaţă provine din cele mai importante cursuri de apă din judeţul Galaţi:  
Dunărea, râurile Siret, Prut şi Bârlad. Calitatea apei de suprafaţă, în general, este potrivită în 
scopul captării pentru apa potabilă (Apa din Râur i Calitatea Categoria II), cu excepţia râului 
Bârlad. În prezent, numai în oraşul Galaţ i se captează apă din Dunăre. 
 
Resursele de apă subterană sunt disponibile în partea de Sud-Vest şi de Est din regiunile 
aluvionale de-a lungul râului Siret şi a râului Prut, în timp ce în regiunea central-Nord-Estică
apele subterane sunt disponibile numai în acvifere adânci. Apele subterane, în unul dintre 
cele mai importante fronturi de captare din partea de Vest a judeţului, zona Vadu Roşca - 
Salcia - Lieşti furnizează, printre altele, apă potabilă oraşului Galaţi, f iind disponibilă o
suficientă cantitate de apă curentă şi de calitate, care nu indică contaminare. Cu toate 
acestea, este demn de menţ ionat faptul că, pe viitor, poluarea apei ar putea avea un impact 
negativ asupra calităţii apelor subterane din  bazinul hidrografic Vadu Roşca-Salcia-Lieşti. 
Prin urmare, este obligatoriu a f i luate măsuri adecvate pentru a proteja aceste importante 
surse de apă din judeţ. Cea mai mare parte a populaţiei rurale utilizează apa din fântâni de 
mică adâncime. Aceste fântâni nu sunt protejate împotriva poluării din agricultură şi de 
creşterea animalelor. Ca rezultat, majoritatea acestor fântâni din judeţul Galaţi sunt foarte 
poluate cu azotat. Aproape 60% dintre acestea au o concentraţie peste limita maximă
admisibilă. Pr in urmare, acţiunile pe termen lung sunt de a reduce utilizarea apei de mică
adâncime pentru consum uman şi de a creşte rata de conexiune la sistemul centralizat al 
reţelei de distribuţie al apei. 
 
Principalele surse de poluare din judeţul Galaţi sunt apele uzate comunale (în bazinul 
hidrografic Dunăre şi Bârlad), activităţile industriale (în bazinul hidrografic Siret) şi activităţ ile 
agricole (cu impact difuz). Impactul deversării apelor uzate în sursele de apă de suprafaţă 
este semnif icativ, datorită faptului că există numai trei staţii de epurare municipale şi numai 
una este operaţională.

În 2008, în judeţul Galaţ i rata de conectare la sistemul de canalizare era de aproximativ 
49%, iar rata de conectare la o instalaţie de epurare a apelor uzate era de 0,2%. Faptul că
municipiul Galaţ i nu are încă o staţie de epurare este considerat critic. În plus, poluarea 
industrială a apei de suprafaţă este critică în unele zone din judeţ (portul Galaţi şi şantierul 
naval, zona industriala a oraşului Tecuci). Numai 8 industrii din judeţ sunt dotate cu staţie de 
epurare şi numai Combinatul ArcelorMittal îndeplineşte cerinţele privind efluenţii conform 
Sistemului de Gospodărire a Apelor Galaţi.  
 
Riscul de poluare a apelor subterane în judeţul Galaţ i este semnif icativ. Agenţia Locală de 
Protecţia Mediului a concluzionat că efectele contaminării au degradat 80% din apa 
subterană din Galaţi. Resursele subterane din bazinul hidrografic al Prutului şi al Dunării 
sunt expuse la un risc mare de poluare. 
 
Nămolul rezultat de la staţiile de epurare din Tecuci şi Târgu Bujor şi din uzina de tratare de 
la ArcelorMittal este evacuat în terenurile locale pentru depozitare.  
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În domeniul protecţiei mediului, în judeţul Galaţi au fost înfiinţate două asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară: Serviciul Regional Apă Galaţi şi Ecoserv Galaţi, în vederea accesării 
f inanţărilor din Programul Operaţional Sectorial de Mediu, f inanţat de Fondul de Coeziune. 
 
În mediul rural din judeţul Galaţ i nu există industrii semnificative. În conformitate cu baza de 
date revizuită a Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului, în municipiul Galaţ i aproape 
100 companii industriale relevante evacuează în reţeaua de canalizare. Există aproape 74 
instalaţii de pre-tratare, dar cele mai multe nu sunt funcţionale, probabil, pentru ca cerinţele 
privind calitatea efluentului nu sunt îndeplinite. Este important să se ţină seama că există o
lipsă substanţială de date privind poluarea industrială şi conformarea companiilor la 
standardele europene de mediu. 
 

CONCLUZII 

În judeţul Galaţi sunt disponibile suficiente resurse de apă cu o calitate corespunzătoare 
pentru a satisface cererea de apă potabilă. Având în vedere acest aspect şi cel al 
deschiderii la Dunăre, poate fi luată în calcul identificarea unor alte utilizări ale resurselor de 
apă: implementarea unui proiect pentru producerea de energie electrică prin intermediul 
resurselor de apă existente (apa de suprafaţă provine din mai multe surse: Dunărea, râul 
Siret, Prut şi Bârlad). 

În ceea ce priveşte apele subterane, momentan acestea nu indică contaminare. Pe viitor, 
însă, sunt supuse riscului poluării, aspect ce va avea un impact negativ asupra calităţii 
apelor subterane din zona localităţilor Vadu Roşca-Salcia-Lieşti. Pentru a anticipa şi
combate acest risc, este absolut necesară implementarea unui proiect de creare a unor staţii 
de epurare moderne în judeţul Galaţi (există numai trei staţii de epurare municipale, din care 
numai una este operaţională şi este imposibil să facă faţă tuturor solicitărilor).  

Cei mai afectaţi de aspectul descris mai anterior sunt locuitorii din mediu rural care utilizează
apa din fântâni de mică adâncime, acestea nefiind protejate împotriva poluării din agricultură
şi creşterea animalelor. De aici derivă o altă direcţie de urmat şi anume reducerea utilizării 
apei de mică adâncime prin creşterea ratei de conexiune la sistemul centralizat al reţelei de 
distribuţie a apei (43 de comune prezintă o rată de conectare de până în 25%, 22 dintre 
acestea nefiind prevăzute cu servicii de apă potabilă). 

Principalele surse de poluare din judeţul Galaţi sunt apele uzate comunale (în bazinul 
hidrografic Dunăre şi Bârlad), activităţile industriale (în bazinul hidrografic Siret) şi activităţile 
agricole (cu impact difuz). Pentru a reduce gradul de poluare (sau eliminarea sa) a apei, 
autorităţile trebuie să impună firmelor din industrie şi din agricultură obligaţia de a purifica 
apa rezultată în urma activităţilor poluante prin instalarea unor sisteme de epurare a 
acesteia (având în vedere că numai 8 industrii din judeţ sunt dotate cu staţii de epurare, 
numai Combinatul ArcelorMittal îndeplineşte cerinţele privind efuenţii conform SGA). 
O altă direcţie de urmat referitor la reducerea poluării apelor este crearea unor instalaţii de 
pre-tratare suficiente (în momentul de faţă există 74 de astfel de instalaţi, multe nefiind 
funcţionale, cerinţele privind calitatea efluentului nu sunt îndeplinite). 
Este necesară adunarea de date referitoare la stadiul actual în care se află apele din Galaţi
prin intermediul unor specialişti în domeniu, pentru a putea lua deciziile cele mai bune 
(conforme cu realitatea şi cu problemele identificate) în această direcţie. 
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III.4.3. Amenajări hidro ameliorative 
 
Facilităţi existente de furnizare a apei 
 
Municipiul Galaţi este aprovizionat cu apă potabilă din două surse diferite: o sursă
subterană, constând din două fronturi de captare: Vadu-Roşca şi Salcia-Lieşti în partea de 
Nord-Vest a oraşului, precum şi o sursă de apă de suprafaţă din Dunăre. Lungimea totală a
reţelei de aducţiune a apei este de aproximativ 131 km şi include reţeaua de distribuire a 
apei spre staţiile de tratare, prin staţ ia de repompare Serbeşti. Municipiul Galaţ i este deservit 
de două Uzine de tratare a apei (Uzina 1 şi 2) şi două staţii de pompare (Fileşti, Turnu). 
Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei este de 532 km lungime, 10,64 km fiind încă
neutilizate în furnizarea serviciilor de apă. Principalele insuficienţe identif icate includ, printre 
altele: (i) puţuri colmatate şi neechipate, (ii) pierderi în pr incipalele nodur i, (iii) probleme de 
întreţ inere; (iv) echipamente învechite şi reţele învechite. 
 
Municipiul Tecuci este aprovizionat cu apă potabilă de la cinci puţuri (Cosmeşti,  Nicoreşti, 
Cernicani, Rotunda şi puţul din interiorul oraşului), din care două sunt în conservare 
(Cernicani şi Nicoreşti). Apa este transmisă prin intermediul pr incipalei linii ( în lungime totală
de 24,5 km) la trei staţii de tratare a apei (Cernicani, Bulevard şi Bă lcescu) după care apa 
este pompată în reţea. Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei este de 82 km, care 
înseamnă o rată de conexiune 66%. Reţeaua de conducte este veche şi foarte veche şi
adesea obiectul unor avarii, datorate calităţ ii reduse a materialelor utilizate şi a execuţiei, 
pierderile de apă atingând un procent de 58% din totalul cantităţii de apă. În plus, staţia  de 
clorinare trebuie să f ie modernizată iar instalaţiile hidraulice şi alte echipamente înlocuite.  
 
Oraşul Târgul Bujor este alimentat cu apă potabilă de la un front de captare format din zece 
puţuri (patru nu sunt în exploatare). Pr in intermediul unei magistrale principale de 6 km, apa 
ajunge la staţia de tratare a apei, de unde aceasta este distribuită prin intermediul reţelei de 
distribuţie. Reţeaua de distribuţie are o lungime totală de 26 km, ceea ce înseamnă o rată de 
conectare de circa 42%. Reţeaua este în starea f izică deteriorată, f iind raportate avarii la 
f iecare una sau două zile. În consecinţă, pierderile de apă sunt foarte mari, de până la 60%.  
 
Oraşul Bereşti este aprovizionat cu apă potabilă din sursă subterană prin captări de izvoare 
realizate cu şapte drenuri prin 5 km de magistrală principală. Reţelele de distribuţ ie pentru 
apă sunt în stare foarte proastă şi acoperă doar aproximativ 60% din lungimea străzilor. 
Livrarea apei se efectuează în baza unui program, de 7 ore pe zi. Având în vedere starea 
principalelor magistrale şi a reţelei, sunt raportate avarii de sistem frecvente, precum şi
pierderi de apă de aproximativ 40%. 
 
În zonele rurale din judeţul Galaţi rata de conectare la reţeaua de apă potabilă este între 0% 
şi 97%. Există 43 de comune cu rata de conectare scăzută (mai puţin de 25%), din care în 
22 de comune nu sunt prevăzute servicii de apă potabilă, există 14 de comune prevăzute cu 
instalaţii de apă (rata de conectare între 25% şi 75%), în timp ce numai 3 comune au o rate 
de conectare de peste 75%. Cu toate acestea, 24 de comune au în curs de desfăşurare 
proiecte, f inanţate în conformitate cu Hotărârea de Guvern 577/1997 pentru aprobarea 
programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea 
satelor la reţeaua de electrif icare şi la reţelele telefonice şi Ordonanţa de Guvern 7 / 2006  
privind Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural. 
 
Facilităţi existente pentru apa uzată

În general reţeaua de canalizare din judeţul Galaţi are o lungime totală de aproximativ 550 
km şi este foarte degradată şi în stare proastă. În medie, 40,7% dintre gospodăriile din judeţ
(18 localităţ i) sunt conectate la reţeaua de canalizare. Cu excepţia municipiului Galaţ i (rata 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

107

de conectare de 95%) sunt foarte scăzute ratele de conectare, între 0% şi 48%. În prezent 
există în judeţul Galaţi numai 3 staţii de epurare şi toate sunt în stare proastă sau 
nefuncţionale. Din acest motiv staţiile de epurare existente nu îndeplinesc cerinţele UE 
referitoare la calitatea apei uzate. În prezent numai una din staţiile de epurare are nămol în 
exces care este depozitat în bazine. Deşeurile sunt depozitate, în pr incipal, în depozitele de 
deşeuri. 
 
Municipiul Galaţi are o lungime totală a reţelei de canalizare de 480 km. 280.284 de locuitori 
sunt conectaţi la reţeaua de canalizare, ceea ce înseamnă 95% din populaţia oraşului. În 
prezent, întregul volum de ape uzate este deversat direct în Dunăre, fără a fi tratat, prin 
şapte guri de deversare. Pentru deversare nu se acumulează nămol în exces.  
În Tecuci aproape 43% din locuitori sunt conectaţi la reţeaua de canalizare care are o 
lungime de 33 km şi care este în stare deteriorată.
În Târgu Bujor aproape 50% din gospodării sunt conectate la reţeaua de canalizare cu o 
lungime totală de 13,5 km, toată într-o stare f izică proastă. Starea staţiei de epurare 
existentă este proastă şi nu este funcţională. De aceea nu există nămol în urma evacuărilor.  
 
În Bereşti există numai 1,5 km de reţea şi numai 10% din locuitori sunt conectaţi, evacuarea 
apei făcându-se fără altă tratare.  
 
În zonele rurale din judeţul Galaţi rata de conectare este mai mică de 10%. În pr incipal, 
instalaţiile existente constau în colectoare principale în stare proastă şi fără staţie de 
epurare. 
 

CONCLUZII 

La nivelul municipiul Galaţi au fost identificate o serie de insuficienţe referitoare la facilităţile 
de furnizare a apei: puţuri colmatate şi neechipate, pierderi în principalele noduri, 
echipamente şi reţele învechite. Pentru aceasta este necesară implementarea unor proiecte 
de modernizare a puţurilor, nodurilor, echipamentelor şi reţelelor. Aceste modernizări vor 
conduce spre creşterea randamentului facilităţilor. 

În cazul municipiului Tecuci este necesară modernizarea staţiei de clorinare (pentru 
facilităţile de furnizare a apei) şi înlocuirea echipamentelor şi instalaţiilor hidraulice (reţeaua 
de conducte este veche, fiind adesea obiectul unor avarii din cauza calităţii reduse a 
materialelor utilizate şi a execuţiei, pierderile de apă fiind semnificative). 
În ceea ce priveşte oraşul Târgu Bujor, rata de conectare la reţeaua de distribuţie este relativ 
mică, aceasta fiind în stare fizică deteriorată, raportând avarii des. În primul rând, este 
necesară modernizarea actualei reţele de distribuţie a apei, apoi stimularea creşterii gradului 
de conectare la aceasta. 

În Oraşul Bereşti reţelele de distribuţie a apei sunt în stare foarte proastă şi nu acoperă în 
întregime lungimea străzilor, fiind raportate frecvent avarii şi pierderi de apă considerabile. Şi
în acest caz este absolut necesară modernizarea reţelei de distribuţie a apei din oraş.

În ceea ce priveşte facilităţile existente pentru apă uzată, reţeaua de canalizare a judeţului 
Galaţi este degradată şi în stare foarte proastă, direcţia de urmat fiind cea a modernizării 
(reabilitării) acesteia. O mică parte dintre gospodăriile din judeţ sunt conectate la reţeaua de 
canalizare. În acest sens s-a făcut deja un prim pas prin intermediul fondurilor ISPA;  
municipiul Galaţi a obţinut finanţare pentru Măsura ex-ISPA - "Modernizarea sistemelor de 
apă potabilă şi canalizare şi construirea unei staţii noi de epurare a apelor uzate în Galaţi, 
România". Mai poate fi menţionată şi aplicaţia la nivelul judeţului pentru POS Mediu şi
Serviciul Regional Apă Galaţi.  
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III.4.4. Echiparea hidroedilitară a localităţilor 
 
În toate municipiile şi oraşele judeţului Galaţi există reţea de distribuţie a apei potabile. 
Lungimea totală simplă a reţelei de distribuire a apei potabile era de 1.556,9 km în anul 
2008, din care 41,6% în municipii şi oraşe. 
 

Tabel nr. III.4.8. Lungimea totală simplă a reţelei de distribuire a apei potabile (km) 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

Lungimea totală simplă a reţelei de 
distribuire a apei potabile (km) 1.053,8 1.138,9 1.263,5 1.355,0 1.556,9 

din care în municipii şi oraşe 653,5 641,7 640,7 645,5 649,1
Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 

 
Tabel nr. III.4.9. Apa potabilă distribuită (mii mc.) 

 

2004 2005 2006 2007 2008 

Apa potabilă distribuită (mii mc.) 27.601 25.402 23.932 24.050 23.310
din care: în municipii şi oraşe 28.800 23.231 21.719 21.246 20.282

Din total, apa potabilă distribuită
consumatorilor cu apometre 24.538 24.538 22.735 23.123 22.476 

Din total, apă potabilă pentru uz 
casnic 21.334 16.979 18.074 18.357 18.315 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
De asemenea, un procent semnificativ din străzile orăşeneşti din judeţ sunt echipate cu 
reţele de distribuire a apei potabile (78,7%). 
 
În mediul urban se remarcă un grad mic de mulţumire în ceea ce priveşte calitatea apei din 
reţeaua publică şi preţul pe mc. Privind modul de funcţionare al reţelei de apă, respondenţii 
se declară mai degrabă satisfăcuţi (studiu de piaţă la nivel urban).  
 
În mediu rural, se înregistrează un nivel ridicat al satisfacţiei, în ceea ce priveşte calitatea 
factorilor atmosferici şi un nivel scăzut în ceea ce priveşte calitatea apei (acest fapt se 
datorează nivelului foarte scăzut al calităţii apei din fântâni, folosită de cea mai mare parte a 
populaţ iei). 
 
În toate municipiile şi oraşele judeţului Galaţi există instalaţ ii de canalizare publică. Gradul 
de echipare al străzilor orăşeneşti cu conducte de canalizare era în anul 2008 de 44,4%, în 
timp ce lungimea totală simplă a conductelor de canalizare era de 616,1 km. 
 
Tabel nr. III.4.10. Gradul de echipare al străzilor orăşeneşti cu conducte canalizare (%) 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

Gradul de echipare al străzilor 
orăşeneşti cu conducte de canalizare 
(%) 

43,0 42,8 42,8 43,1 44,4 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
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Tabel nr. III.4.11. Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare (km) 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

Lungimea totală simplă a
conductelor de canalizare (km) 606,1 603,0 601,1 609,1 616,1 

din care: în municipii şi oraşe 574,7 575,1 575,1 575,5 582,5
Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 

 
În ceea ce priveşte modul de funcţionare a reţelei de canalizare, respondenţii din mediul 
urban se declară uşor nemulţimiţi de acest aspect (Studiu de piaţă la nivelul mediului urban. 
În mediul rural sistemul de canalizare reprezintă sursa a numeroase nemulţimiri.  
 

CONCLUZII 
Având în vedere că în toate municipiile şi oraşele judeţului Galaţi există reţea de distribuţie 
a apei potabile, o direcţie de urmat ar fi cea a generalizării acestui aspect şi a extinderii 
acestei reţele în întregul mediu rural. În ceea ce priveşte calitatea acestei ape potabile, 
locuitorii din mediul urban sunt de părere că aceasta „lasă de dorit”, fiind necesară
identificarea cauzei acestei nemulţumiri prin intermediul unor specialişti hidrologi şi prin 
intervenţii de modernizare în reţeaua de distribuţie a apei din zonă. Şi în mediul rural 
calitatea apei nu este cea mai potrivită, întrucât se utilizează apa din fântâni, care sunt de 
cele mai multe ori, contaminate cu agenţi nocivi.   
Având în vedere că în mediul urban din judeţul Galaţi există instalaţii de canalizare publice, 
o direcţie de urmat ar fi cea a generalizării acestui aspect şi a extinderii acestor instalaţii şi în 
întregul mediu rural. Modernizarea reţelei ar fi necesară în Târgu Bujor unde modul de 
funcţionare a reţelei de canalizare prezintă deficienţe.   

Proiectul SPA şi aplicaţia la nivelul judeţului pentru POS Mediu şi Serviciul Regional Apă
Galaţi vor contribui semnficativ la rezolvarea unor probleme din acest sector.  

III.4.5. Termoficare 
 
În judeţ doar municipiul Galaţi are reţea de termoficare. Volumul de energie termică
distribuită în anul 2008 a fost de 449.312 Gigacalorii, din care 92% sunt distribuite la 
gospodăriile particulare. Datele existente pentru per ioada 2004 – 2008 arată o reducere 
constantă a volumului de energie termică livrată: în 2008 a fost distribuită doar 67% din 
energia termică distribuită în 2004. Această reducere se datorează şi debranşărilor de la 
reţeaua de termoficare şi instalărilor de centrale termice proprii ca urmare a construcţiilor noi 
care presupun centrale de bloc. 
 

Tabel nr. III.4.12. Cantitatea de energie termică distribuită (gcal) 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

Cantitatea de energie termică
distribuită (gcal) 659.938 657.709 573.933 478.281 449.312 

Din care: pentru populaţ ie 611.398 611.959 530.702 440.697 413.425
Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 

CONCLUZII 
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În judeţ doar municipiul Galaţi are reţea de termoficare. În celelalte oraşe soluţia cetralelor 
proprii/de bloc funcţionează destul de bine.   

Comportamentul locuitorilor municipiului Galaţi s-a schimbat de-a lungul timpului în ceea ce 
priveşte utilităţile publice, mai ales în cazul energiei termice. Pe fondul creşterii nivelului de 
trai, au fost construite blocuri noi dotate cu centrale proprii sau oamenii au preferat să
înlocuiască reţeaua de termoficare existentă cu o centrală termică proprie. Din acest motiv, 
a fost înregistrată o scădere a cantităţii de energie termică distribuită din 2004 până în 2008. 

III.4.6. Echiparea energetică

Electrica Galaţ i, f ilială a Electrica SA, companie de distribuţie energie electrică pentru Sud-
Estul României, are ca principal obiectiv consolidarea şi dezvoltarea aprovizionării cu 
energie electrică, precum şi a sistemelor de distribuţ ie în judeţul Galaţi.  Următorul tabel 
afişează cifrele globale cu privire la reţeaua de distribuţ ie a energiei electrice la Galaţ i.  

 
Tabel nr. III.4.13. Cifrele globale cu privire la reţeaua de distribuţie a energiei electrice  

 

110 kV line / km 
Linia de 

tensiune medie / 
km 

Linie de 
tensiune joasă /

km 

Staţii de 
alimentare / 

nr 

Staţiii  
transformator 

/ nr 
Aeriană Îngropată Aeriană Îngropată Aeriană Îngropată 110 

kV  
Medium 

voltaj 
398,65 2,57 2121,11 636,14 6475,61 1481,15 25 18 1674

Sursa: EDS informaţ ii w ebsite Galaţi

Judeţul Galaţ i atrage în prezent un număr semnif icativ de investiţii private în producerea de 
energie eoliană. Zona de Sud-Est a României este considerată de experţii europeni în 
energie alternativă ca f iind regiunea cu cel mai mare potenţial eolian terestru din Sud-Estul 
Europei, evaluat la 14.000 de MW. Cu toate acestea, deocamdată în România sunt instalate 
doar câteva turbine, totalizând 14 MW, adică sub 0,1% din producţia naţ ională. Potenţialul 
de dezvoltare îi determină în special pe micii dezvoltatori de parcuri eoliene să se implice în 
obţinerea avizelor necesare pentru investiţii. Cererile în acest sens la nivelul judeţului sunt 
foarte mari, înregistrându-se un număr din ce în ce mai ridicat de certif icate de urbanism 
acordate înfiinţării şi dezvoltării de parcuri şi grupuri eoliene: 15 certif icate acordate în 2008, 
45 certif icate acordate în 2009 şi 41 certif icate acordate în 2010. Micile f irme dezvoltatoare 
de parcuri eoliene sunt încurajate de stimulentele pe care le oferă legislaţia românească din 
domeniu, precum şi de cele 430 de milioane de euro din fondurile structurale pe care 
Uniunea Europeană le acordă României pentru dezvoltarea de energie regenerabilă.
Energia neconvenţională este unul din domeniile importante a f i dezvoltate la nivelul 
judeţului Galaţ i.  
 
În mediul urban, respondenţ ii se declară mulţumiţi de modul de funcţionare a reţelei electrice 
şi de modul de funcţionare a sistemului de iluminat public, cu excepţia oraşului Bereşti.  
 

CONCLUZII 

Judeţul Galaţi atrage în prezent un număr semnificativ de investiţii private în producerea de 
energie eoliană, zona de Sud-Est a României fiind considerată de experţii europeni în 
energie alternativă ca fiind regiunea cu cel mai mare potenţial eolian terestru din sud-estul 
Europei. Chiar şi aşa, în România sunt instalate la momentul actual doar câteva turbine, 
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potenţialul de creştere a zonei din acest punct de vedere ridicând oportunitatea de 
valorificare a resursei prin maximizarea exploatării acesteia. O direcţie foarte importantă de 
avut în vedere atât pentru creşterea eficienţei electrice cât şi a celei economice este 
implementarea unor proiecte de înfiinţare şi dezvoltare de parcuri eoliene. 

În ceea ce priveşte iluminatul public, este necesară reabilitarea sistemului din oraşul Bereşti, 
oraş ai cărui locuitori se declară nemulţumiţi de sistemul actual. În celelalte zone urbane 
situaţia se prezintă mai bine.  

III.4.7. Alimentare cu gaze naturale 
 
Lungimea totală simplă a reţelei de distribuire a gazului metan era de 491,4 km în anul 2008. 
De asemenea, doar 4,6% din gazele naturale distribuite erau destinate gospodăriilor 
particulare. 
 
Tabel nr. III.4.14. Lungimea totală simplă a reţelei de distribuire a gazului metan (km) 

 

2004 2005 2006 2007 2008 

Lungimea totală simplă a reţelei de 
distribuire a gazului metan (km) 362,1 435,5 436,0 438,2 491,4 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 

Tabel nr. III.4.15. Gaze naturale distribuite (mil.mc.) 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

Gaze naturale distribuite (mil.mc.) 849,4 923,1 98,3 955,0 857,7
din care: pentru uz casnic 47,3 48,4 48,4 41,8 40,0

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
Cu excepţia respondenţ ilor din oraşul Bereşti care sunt total nemulţumiţi de presiunea 
gazului în reţea şi de modul de funcţionare a acestei reţele, în celelalte zone urbane din 
judeţ, populaţ ia se declară mulţumită de aceste aspecte (studiu de piaţă la nivel urban). În 
mediul rural satisfacţia privind gradul de extindere a reţelei de alimentare cu gaze este foarte 
scăzută.

CONCLUZII 

Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale este limitată ca extindere teritorială. Eventuala ei 
extindere necesită o analiză a disponibilităţilor financiare ale populaţiei în zonele ţintă.
În ceea ce priveşte presiunea gazului şi modul de funcţionare a reţelei de gaz, sunt 
necesare intervenţii în oraşul Bereşti. 
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III.4.8. Gestiunea deşeurilor 
 
Potrivit „Master planului judeţean pentru gestionarea deşeurilor”, în anul 2006, mai mult de 
2000 de tone de deşeuri industriale şi solide municipale au fost generate în judeţul Galaţi.  
Procentul populaţiei din judeţ care beneficiază servicii de colectare a deşeurilor şi de 
administrare era de aproximativ 56% în 2007. Populaţ ia din mediul rural în general nu 
beneficiază de acest serviciu.  
 
În Galaţi, funcţionează companiile de colectare a deşeurilor şi de administrare a lor: Serviciul 
Public ECOSAL şi SC RER Ecologic Service SRL. Eliminarea f inală a deşeurilor urbane se 
efectuează la depozitul de deşeuri municipale din oraşul Galaţi - Tirighina, care este operat 
de ECOSAL. În municipiul Tecuci eliminarea f inală a deşeurilor urbane se află la depozitul 
de deşeuri municipale Tecuci. Depozitul de deşeuri este operat de SC TERMSAL SA 
Tecuci.  
 
În oraşele Târgu Bujor şi Bereşti administraţiile publice sunt responsabile de gestionarea 
deşeurilor, neexistând companii specializate de colectare a deşeurilor sau de management a 
acestora. Eliminarea f inală a deşeurilor urbane în Târgu Bujor, este efectuată în depozitul de 
deşeuri Umbrăreşti exploatat de Consiliul Local Târgu Bujor şi în Bereşti este efectuată la 
depozitele din Bâzanu exploatat f iind de Consiliul Local Bereşti.  
Următorul tabel afişează compoziţ ia deşeurilor menajere colectate în judeţul Galaţ i.  
 

Tabel nr. III.4.16. Componenţa deşeurilor menajere, judeţul Galaţi în anul 2007 
 

Compoziţia deşeului Procent 

Hârtie şi carton 16
De sticla 2.5
Metale 1
Plastic 9
Textile 4

Biodegradabile 59
Inerte 2
Altele 6.5
Total 100

Sursa: Administraţia Publică şi Agenţia de Sănătate Publică Galaţi

Nu există staţii de tratament mecanico-biologic, staţii de compostare sau staţii mecanice de 
tratare în judeţul Galaţ i. Este luată în considerare construcţia unei staţii de tratare mecanico-
biologică a deşeurilor în apropierea oraşului Galaţi. În cadrul proiectului "Managementul 
integrat al deşeurilor solide urbane în oraşul Galaţ i şi în împrejurimi" se prevede construcţia 
unei staţii de sortare mecanice; implementarea proiectului f iind în curs de implementare. 
 
Planul Regional de Management al Deşeurilor (PRGD) pentru Regiunea Sud-Est a 
identif icat 191 depozite de deşeuri rurale în judeţul Galaţ i. Nici unul dintre acestea nu este în 
conformitate cu cerinţele legate de protecţia mediului. Închiderea acestor depozite este în 
conformitate cu HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, programată a fi f inalizată în 16 
iulie 2009.  
 
În prezent nu există staţii de transfer în judeţ, dar în funcţie de PRGD opt staţii de transfer 
vor f i construite şi conectate la depozite în Galaţi şi Tecuci. Au fost definite 7 zone 
corespunzătoare: zona Bereşti, zona Târgu Bujor, zona Pechea, zona Tudor Vladimirescu, 
zona Ţepu, zona Măstăcani şi zona Valea Mărului. Construcţia celor două depozite este în 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

113

conformitate cu PRGD, implementarea şi darea în exploatare f iind în curs de desfăşurare, 
unul la Galaţi ( ISPA proiect aprobat) şi unul în Tecuci. 
 

Dezvoltarea viitoare privind depozitarea deşeurilor solide în judeţul Galaţi

La nivelul judeţului au fost înfiinţate 2 asociaţii intercomunitare: Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară “Serviciul Regional Apa Galaţi”  şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Ecoserv Galaţ i, ce reprezintă elementele instituţ ionale cheie ale regionalizării serviciilor de 
alimentare cu apă şi de canalizare. 
 

Tabel nr. III.4.17. Parcul de autovehicule pentru salubritate (număr) 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

Autovidanjoare 6 5 5 5 5
Autovehicule pentru transport gunoi 65 65 69 86 104
Autovehicule pentru măturat şi stropit 6 6 7 9 11

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
Populaţ ia din mediul urban se declară nici mulţumită, nici nemulţimită de curăţenia din zona 
de rezedinţă. În mediul rural gradul de nemulţumire este mai mare (Studiu de piaţă realizat 
de Euro Project Consult ing Iaşi).  
 

CONCLUZII 

Procentul populaţiei (în principal din mediul rural - în afara comunelor Drăgăneşti, Iveşti, 
Jorăşti, Nămoloasa, Nicoreşti şi Umbrăreşti) care nu beneficiază de servicii de colectare a 
deşeurilor şi de administrare este foarte ridicat, fiind necesară achiziţia unor utilaje pentru 
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salubrizare în aceste zone şi implementarea unui sistem de colectare şi administrare a 
deşeurilor în zonele care duc lipsă.

În Bereşti şi Târgu Bujor nu există companii specializate de colectare a deşeurilor sau de 
management a acestora. Problema va fi rezolvată prin implementarea proiectului POS 
Mediu şi înfiinţarea ADI ECOSERV Galaţi.   
Este necesară crearea unor staţii de tratare mecanico-biologică, staţii de compostare sau 
staţii mecanice de tratare în judeţul Galaţi, în momentul de faţă acest tip de activităţi
neputând fi desfăşurate (astfel de staţii nu există, fiind în desfăşurare un singur proiect pe 
această temă). 

Depozitele de deşeuri naturale din Galaţi nu sunt conforme cu cerinţele legale din domeniu 
(de protecţia mediului), aceste centre urmând a fi închise. În prezent sunt derulate proiecte 
de deschidere a 2 depozite în judeţul Galaţi (unul în Galaţi şi altul în Tecuci), însă acestea 
sunt insuficiente pentru cantitatea de deşeuri care trebuie gestionate la nivelul întregului 
judeţ, ceea ce înseamnă că este necesară deschiderea a noi alte depozite de acest gen. 
În ceea ce priveşte curăţenia, locuitorii din mediul urban prezintă ungrad mediu de 
satisfacţie, iar în mediul rural sunt nemulţumiţi. În aceste condiţii este necesară intensificarea 
activităţilor de curăţenie, inclusiv prin proiecte care să prevadă implicarea populaţiei.  

III.4.9. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
Principalii indicatori privind societatea informaţ ională din judeţul Galaţi se înscriu pe un trend 
ascendent în perioada de referinţă 2003-2008, reflectând atenuarea decalajelor existente 
comparativ cu alte regiuni şi maturizarea pieţei de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii.  
 
În ceea ce priveşte telefonia f ixă, după liberalizarea totală a pieţei de comunicaţii electronice 
din România în 2002, numărul furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice 
activi pe piaţa judeţului Galaţi a crescut semnificativ. În prezent se poate vorbi de alternative 
concrete la serviciile de telefonie f ixă furnizate de furnizorul fost monopolist, existând mai 
mulţi furnizori alternativi, autorizaţi să furnizeze servicii de telefonie prin intermediul reţelei 
publice f ixe. 
 
În pr ivinţa infrastructurii informaţionale, respectiv a dotărilor cu PC-uri şi a penetrării 
acestora, se remarcă aceeaşi evoluţie ascendentă în perioada de referinţă, cu o rată medie 
anuală de creştere a volumului vânzărilor de peste 50%.  
 
Factorul stimulativ pentru achiziţ ia de calculatoare a fost scăderea preţurilor datorită
concurenţei acerbe de pe piaţă şi asamblării locale a unui volum important, dar şi
introducerea pe scară largă a sistemelor de creditare pentru achiziţia de bunuri de larg 
consum şi tehnică de calcul de către populaţ ie, precum şi programul guvernamental de 
subvenţionare a achiziţiei de calculatoare. 
 
Transmisiunile de date şi accesul la Internet sunt afectate de lipsa infrastructurii de 
comunicaţ ii de bază, în special în zonele rurale. Un alt motiv al penetrării scăzute a 
internetului este acela că în unele situaţ ii, chiar dacă există posibilitatea conectării la o reţea 
în zonele rurale, tarifele practicate sunt mult mai mari decât în cazul zonelor urbane. 
 
Ponderea majoră în furnizarea serviciilor de acces la Internet, o deţin serviciile de acces prin 
f ire metalice torsadate (servicii de tip dial-up atât pentru gospodăr ii, cât şi pentru 
întreprinderile mici), în timp ce accesul prin reţelele de cablu TV devine din ce în ce mai 
popular ca soluţ ie de internet de bandă largă pe lângă accesul pe suport radio şi prin linii 
închiriate şi dedicate. Creşterea conexiunilor dial-up rămâne însă limitată de numărul redus 
de calculatoare personale. În ceea ce priveşte preţul, tarifele pentru serviciile de acces dial-
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up prin f ire metalice torsadate rămân situate la nivelul celor mai mici tarife înregistrate în 
rândul ţărilor membre ale UE, dar încă restrictive raportate la puterea de cumpărare a 
populaţ iei. O contribuţ ie semnif icativă la dezvoltarea sectorului informaţional al judeţului o 
are Parcul de Softw are, care reuneşte specialişti în domeniul TIC. 
 
Locuitorii din mediul urban sunt în general, foarte mulţumiţi de accesul la internet/cablu. În 
ceea ce priveşte serviciile de telefonie/cablu, populaţia din mediul rural se declară şi ea 
mulţumită (studiu de piaţă realizat de Euro Project Consulting Iaşi).  
 

CONCLUZII 

În pofida creşterii pieţei informaţionale în intervalul 2002-2008, în medie se duce lipsă de 
infrastructură pentru comunicaţiile de bază (penetrare scăzută a Internetului în zona rurală
din cauza tarifelor mai mari practicate în cazul conectării la o reţea).  

Pentru a transpune creşterea pieţei informaţionale şi la nivelul pieţei din mediul rural, este 
necesară implementarea unui program social prin care copiii să beneficieze de obţinerea 
gratuită a unor calculatoare şi de conectare la Internet la preţuri mai mici. 

În municipiul Tecuci locuitorii sunt nemulţumiţi de accesul la Internet, fiind necesară în zonă
implementarea unui sistem modern de infrastructură informaţională.

Serviciile de telefonie şi cablu trebuie extinse şi în Bereşti, Meria şi Buciumeni, locuitorii de 
aici fiind nemulţumiţi cu privire la acest aspect. 

III.4.10. Mediul de trai şi locuire 
 
În ultimii 10 ani ponderea locuinţelor proprietate personală din judeţul Galaţ i a crescut 
constant, ajungând în 2008 la 95,8%. În schimb numărul de locuinţe a crescut lent, cu doar 
1,8% din 2004 până în 2008 (ajungând în prezent la 220.655 locuinţe). 
 

Tabel nr. III.4.18. Fondul de locuinţe pe forme de proprietate 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

LOCUINŢE 216.746 217.706 218.924 219.537 220.655
• proprietate major itară de stat
• proprietate major itară privată

8.143
208.603 

8.326
209.380 

8.814
210.110 

8.982
210.555 

9.133
211.522 

CAMERE DE LOCUIT 584.559 587.719 591.759 594.483 598.672
• proprietate major itară de stat
• proprietate major itară privată

14.064
570.495 

14.356
573.363 

15.355
576.404 

15.844
578.639 

16.202
582.470 

SUPRAFAŢA LOCUIBILĂ (mii 
mp ) 8.115,8 8.182,1 8.265,8 8.340,9 8.439,1 

• proprietate major itară de stat
• proprietate major itară privată

213,4
7.902,4 

218,1
7.964,0 

234,9
8.030,9 

243,3
8.097,6 

251,8
8.187,3 

Numărul camerelor de locuit pe 
o locuinţă 2,70 2,70 2,70 2,71 2,71 

• proprietate major itară de stat
• proprietate major itară privată

1,73
2,73 

1,72
2,74 

1,74
2,74 

1,76
2,75 

1,77
2,75 

Suprafaţa locuibilă pe o 
locuinţă (mp) 37,44 37,58 37,76 37,99 38,25 
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• proprietate major itară de stat
• proprietate major itară privată

26,21
37,88 

26,20
38,04 

26,65
38,22 

27,09
38,46 

27,57
38,71 

Suprafaţa locuibilă pe o cameră
de 
locuit (mp) 

13,88 13,92 13,97 14,03 14,10 

• proprietate major itară de stat
• proprietate major itară privată

15,17
13,85 

15,19
13,89 

15,30
13,93 

15,36
13,99 

15,54
14,06 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
Principalele probleme ale fondului de locuinţe sunt: 
 

calitatea scăzută a condiţiilor de locuit pentru o parte a populaţiei;  
supra-aglomerarea spaţiilor de locuit; 
calitatea precară a materialelor de construcţie; 
accesul precar la utilităţi.  

 
De altfel, mare parte din apartamentele din blocuri cunosc un grad de uzură, care este în 
multe situaţ ii foarte ridicat. 
 
În ceea ce priveşte fondul de locuinţe, apar diferenţe nesemnif icative între mediul urban şi
cel rural în ceea ce priveşte ritmul de construire de noi locuinţe: în anul 2008 erau cu 1,22% 
mai multe locuinţe în municipii şi oraşe, în timp ce în zona rurală procentul era de 3,2%. 
 
De asemenea, zona rurală dispune de un număr mai mare de camere de locuit pe locuinţă şi
de o suprafaţă locuibilă sensibil mai largă pe locuinţă.

Tabel nr. III.4.19. Fondul de locuinţe pe medii 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

LOCUINŢE 216.746 217.706 218.924 219.537 220.655
municipii şi oraşe
comune 

125.376
91.370 

125.751
91.955 

126.358
92.566 

126.255
93.282 

126.664
93.991 

CAMERE DE LOCUIT 584.559 587.719 591.759 594.483 598.672
municipii şi oraşe
comune 

291.082
293.477 

292.090
295.629 

293.519
298.240 

293.457
301.026 

294.701
303.971 

SUPRAFAŢA LOCUIBILĂ (mii 
mp ) 8.115,8 8.182,1 8.265,8 8.340,9 8.439,1 

municipii şi oraşe
comune 

4.220,5
3.895,3 

4.244,1
3.938,0 

4.276,6
3.989,2 

4.288,4
4.052,5 

4.317,5
4.121,6 

Numărul camerelor de locuit pe 
locuinţă 2,70 2,70 2,70 2,71 2,71 

municipii şi oraşe
comune 

2,32
3,21 

2,32
3,21 

2,32
3,22 

2,32
3,23 

2,33
3,23 

Suprafaţa locuibilă pe locuinţă 
(mp) 37,44 37,58 37,76 37,99 38,25 

municipii şi oraşe
comune 

33,66
42,63 

33,75
42,83 

33,85
43,10 

33,97
43,44 

34,09
43,85 

Suprafaţa locuibilă pe o cameră
de locuit (mp) 13,88 13,92 13,97 12,35 14,10 

municipii şi oraşe
comune 

14,50
13,27 

14,53
13,32 

14,57
13,38 

14,61
13,46 

14,65
13,56 
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Numărul persoanelor pe o 
locuinţă 2,87 2,85 2,83 2,81 2,78 

municipii şi oraşe
comune 

2,81
2,95 

2,80
2,93 

2,77
2,90 

2,76
2,87 

2,74
2,84 

Numărul persoanelor pe o 
cameră de locuit 1,06 1,06 1,05 1,04 1,03 

municipii şi oraşe
comune 

1,21
0,92 

1,20
0,91 

1,19
0,90 

1,19
0,89 

1,18
0,88 

Suprafaţa locuibilă pe o 
persoană (mp) 13,05 13,19 13,36 13,54 13,75 

municipii şi oraşe
comune 

11,96
14,47 

12,07
14,64 

12,22
14,86 

12,31
15,13 

12,46
15,42 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
Statul s-a retras aproape complet din f inanţarea şi construcţia de locuinţe din fonduri publice, 
de la 8,7% din bugetul de stat în 1989, la mai puţ in de 1% în mod constant în următor ii ani. 
Aceasta a făcut ca ponderea medie a locuinţelor nou-construite din fonduri publice să scadă
dramatic în intervalul 1998-2000, numai în ultimii ani f iind în creştere (519 locuinţe construite 
în 2008). 
 
În schimb, mediul privat se înscrie pe o tendinţă pozit ivă, în 2008 f iind construite cu 110% 
mai multe locuinţe din fonduri private decât în 2004. 
 
Ritmul scăzut al construcţiei de noi locuinţe pe toată perioada tranziţiei situează România pe 
o poziţie inferioară ţărilor UE-15 şi UE-25. 
 

Tabel nr. III.4.20. Numărul locuinţelor terminate 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

TOTAL JUDEŢ 742 1.556 1.492 1.161 1.353
din fonduri publice şi surse 
proprii ale unităţ ilor cu capital 
majoritar de stat 
din fondurile private 

171 
571 

202 
904 

519 
973 

185 
976 

152 
1.201 

MUNICIPII ŞI ORAŞE - total- 342 478 634 353 476
din fonduri publice şi surse 
proprii ale unităţ ilor cu capital 
majoritar de stat 
din fondurile private 

171 
171 

202 
276 

323 
311 

36 
317 

64 
412 

COMUNE - total- 400 1.078 858 808 877
din fonduri publice şi surse 
proprii ale unităţ ilor cu capital 
majoritar de stat 
din fondurile private 

-
400 

-
628 

196 
662 

149 
659 

88 
789 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
Conform rezultatelor studiului de piaţă realizat de Euro Project Consulting Iaşi, locuitorii din 
mediul urban sunt foarte nemulţumiţi starea faţadele blocurilor de locuit, cât şi de felul cum 
arată clădirile per ansamblu (atât blocurile de locuinţe, cât şi clădirile cu destinaţie 
economică, clădirile administraţiei publice, clădirile de patrimoniu). 
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Reabilitarea/modernizarea clădir ilor este una dintre cele mai importante probleme ale zonei 
de reşedinţă.

În ceea ce priveşte suprafaţa spaţiilor verzi din municipii şi oraşe, aceasta s-a menţinut 
constantă pe toată perioada, la nivelul de 984 ha pe total judeţ.

Tabel nr. III.4.21. Suprafaţa spaţiilor verzi din municipii şi oraşe (ha) 

2004 2005 2006 2007 2008 

Suprafaţa spaţiilor verzi din municipii şi
oraşe (ha) 984 984 984 984 984 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
Studiul de piaţă indică un grad scăzut de mulţimire în ceea ce priveşte existenţa spaţiilor 
verzi în zonele de reşedinţă. Locuitorii mediului urban sunt nemulţumiţ i şi de numărul de 
parcuri existente, suprafaţa acestora rămânând constantă în perioada 2004-2008. În ceea 
ce priveşte satisfacţia locuitorilor din mediul urban vizavi de modul de întreţinere a parcurilor, 
situaţia este diferită: locuitorii din Tecuci sunt mulţumiţi de aceste aspect, la Târgu Bujor şi
Bereşti situaţia este similară, dar locuitorii se aşteaptă la mai multă implicare, în timp ce în 
Galaţ i, populaţ ia este nemulţumită. În mediul rural, lipsa parcurilor reprezintă un important 
motiv de insatisfacţie.  
 
Numărul locurilor de joacă pentru copii, numărul de terenuri şi săli de sport precum şi
numărul de ştranduri/piscine reprezintă un punct slab atât în mediul urban, cât şi în mediu 
rural. Populaţia din mediul urban se declară nemulţimită şi de performanţele în sport pe care 
le înregistrează oraşele lor.  
 
Numărul de magazine şi numărul de baruri/discoteci pare să f ie suficient atât în mediul rural, 
cât şi în mediul urban (în Bereşti se constată un număr insuficient de magazine). 
 
Aglomeraţ ia şi popularea fonică nemulţumesc rezidenţii municipiilor Galaţ i şi Tecuci, în 
Bereşti şi Târgu Bujor aceste aspecte nu reprezintă o problemă.

Faţadele blocurilor de locuinţe prezintă un stadiu avansat de degradare în mediul urban, iar 
clădirile (blocurile de lcouit, clădirile cu obiectiv economic), per ansamblu, nu arată bine.  
 
Locuitorii municipiilor Galaţi şi Tecuci şi oraşului Târgu Bujor nu se simt în siguranţă nici pe 
stradă, nici în tramvaie/autobuze, pe când cei din oraşul Bereşti af irmă contrariul.  
 
Locuitorii mediului urban sunt de părere că viaţa este foarte scumpă şi de asemenea, că
preţul utilităţ ilor este foarte mare.  
 
Per ansamblu, zona de reşedinţă în mediul urban este apreciată cu un nivel mediu de 
satisfacţie. Locuitorii din Tecuci, Bereşti şi Galaţi se declară pesimişti în ceea ce priveşte 
viitorul localităţ ii lor, cei din Târgu Bujor se situează la polul opus.  
 
În mediu rural se prezintă o situaţ ie bună şi foarte bună în ceea ce priveşte calitatea relaţ iilor 
interetnice şi interumane. Calitatea vieţii este apreciată cu un grad de satisfacţie mediu. 
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CONCLUZII  

Fondul de locuinţe se confruntă cu o serie de probleme: calitatea scăzută a condiţiilor de 
locuit pentru o parte a populaţiei, supra-aglomerarea spaţiilor de locuit, calitatea precară a
materialelor de construcţie, accesul precar la utilităţi. Pentru a remedia aceste probleme se 
poate apela la proiecte referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor de locuit - modernizarea 
faţadelor blocurilor (locuitorii judeţului Galaţi sunt nemulţumiţi de estetica de ansamblu a 
clădirilor şi spaţiilor din zona de reşedinţă), crearea unor noi spaţii de locuit (blocuri noi - 
clădirile vechi de locuit cunosc un grad ridicat de uzură), modernizarea şi extinderea 
reţelelor de utilităţi. 

Ritmul scăzut al construcţiei de noi locuinţe pe toată perioada tranziţiei situează România pe 
o poziţie inferioară ţărilor UE, impunându-se conceperea unui sistem de ajutor financiar 
pentru familiile tinere care doresc să îşi construiască o locuinţă nouă.

În mediul urban este importantă soluţionarea aspectelor „refacerea faţadelor blocurilor de 
locuinţe” şi „modernizarea aspectului blocurilor şi clădirilor” prin proiecte care să vizeze 
urgentarea acestui aspect. 

Este necesară crearea de parcuri, locuri de joacă, terenuri de sport, săli de sport şi spaţii 
deschise atât în mediul rural, cât şi urban. 

Este necesară crearea de centre comerciale în oraşul Bereşti pentru a spori activitatea 
economică din regiune şi pentru a întâmpina nevoile identificate la nivelul locuitorilor privitor 
la acest aspect. În celelalte zone urbane, precum şi în mediul rural nu sunt necesare astfel 
de intervenţii. 
În ceea ce priveşte poluarea fonică, se constată o nemulţumire legată de acest aspect în 
rândul locuitorilor din municipiile Galaţi şi Tecuci. Pentru soluţionarea acestor probleme se 
impune izolarea fonică a clădirilor situate în apropierea nodurilor de trafic din oraşe. 
Preţurile utilităţilor în mediul urban sunt considerate prea mari la momentul actual (pe timp 
de criză financiară), aspect ce se poate atenua prin oferirea de subvenţii de la stat pentru 
cazuri sociale. 
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III.5. INFRASTRUCTURA DE SUSŢINERE A ACTIVITĂŢILOR 
ECONOMICO - SOCIALE 

III.5.1. Administraţie publică

Constituţ ia României şi Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modif icările şi completările ulterioare reglementează modul de organizare şi de funcţionare a 
autorităţilor administraţiei publice locale. Astfel, în art. 120, 121 şi 122 din Constituţ ie se 
prevede că „administraţia publică din unităţ ile administrativ-teritoriale se întemeiază pe 
principiile descentralizării,  autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice. Autorităţ ile 
administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe, sunt 
consiliile locale alese şi primarii aleşi, în condiţ iile legii. Consiliul judeţean este autoritatea 
administraţiei publice pentru coordonarea consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea 
realizării serviciilor publice de interes judeţean.”  
 
În prezent, în judeţul Galaţi funcţionează Consiliul Judeţului Galaţi, 2 consilii locale 
municipale, 2 consilii locale orăşeneşti şi 61 consilii locale comunale. Consiliile locale şi
consiliul judeţului sunt autor ităţi deliberative, iar primar ii sunt autorităţi executive.  
 
Potrivit art. 91(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modif icările 
şi completările ulterioare, Consiliul Judeţului Galaţ i îndeplineşte următoarele categorii 
principale de atribuţii:  
 

atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului 
judeţului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean; 
atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; 
atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului; 
atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine şi cele organizate la nivel 
judeţean; 
atribuţii privind cooperarea inter instituţională;
alte atribuţ ii prevăzute de lege. 

 
Activitatea Consiliului Judeţului Galaţ i se desfăşoară în conformitate cu standardul ISO 
9001:2000, f iind primul consiliu judeţean din România care deţine certif icare pentru activităţi
de administraţie publică în scop general, economic şi social-administrativ, din anul 2001. 
 
În ceea ce priveşte execuţia bugetelor locale pe elemente de venituri şi cheltuieli,  se 
remarcă o creştere constantă a veniturilor în f iecare an din perioada analizată la nivelul 
administraţiilor publice locale din judeţul Galaţ i. Pe de altă parte, nivelul subvenţiilor primite 
variază destul de mult, atingând valori mai ridicate spre f inalul perioadei de referinţă. În 
acelaşi timp, excedentul bugetar se află în scădere accentuată în ult imii trei ani. 
 

Tabel nr. III.5.1. Execuţia bugetelor locale pe elemente de venituri si cheltuieli 
 

Categorii de venituri si cheltuieli
milioane lei, milioane lei RON (începând 

cu 2005) 
2004 2005 2006 2007 2008 

Venituri – total 3.739.523 493,3 718,3 852,5 1.019
Subvenţii pr imite de la bugetul de stat 152.245 29,1 17,9 118,7 94,1

Cheltuieli – total 3.732.285 489,9 667,3 819,2 998,1
Excedent (+), Deficit (-) - 3,4 51 33,3 20,9

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
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Conform studiului de piaţă, respondenţii din mediul urban se declară mai degrabă
nemulţumiţi de facilitatea accesului la instituţiile publice. Un grad de mulţ imire mediu se 
înregistrează în Bereşti.  
 
Cei mai mulţ i respondenţi din mediul rural sunt foarte mulţumiţi de aspectul clădirilor şi
infrastructura administraţiei publice locale din comunele judeţului Galaţi.  
 
Oraşele care au impresionat prin performanţa administraţiei publice locale sunt Sibiul, Iaşiul,  
Braşovul şi Galaţiul. Per ansamblu, locuitorii municipiului Galaţ i sunt sensibili la curăţenie, 
acest f iind principalul motiv invocat atunci când vorbeau despre un oraş care le-a plăcut. Alte 
aspecte apreciate ţin de infrastructură şi cultură.

Primarii comunelor judeţului Galaţ i sunt impresionaţi în mod deosebit de activitatea comunei 
Ţepu, Galaţi.  Sunt apreciate şi comunele: Iveşti, Lieşti şi Schela, toate trei din judeţul Galaţi.  
Motivele cele mai des invocate sunt capacitatea de a atrage fonduri, buna organizare, ritmul 
rapid de modernizare şi infrastructura administraţiei publice. 

 
Administraţiile locale sprijină mediul de afaceri din judeţ printr-o serie de măsuri şi activităţi
precum înfiinţarea Parcului de Tehnologia Informaţ iei – Parc de Soft, a Parcului Industrial 
Galaţ i, Centrul Transfrontalier de Dezvoltare Economică de la Zătun, Piaţa de Gross Galaţi,  
dar şi Centrul de Afaceri Galaţi. Totodată au fost amenajate oboare şi pieţe în mediul rural, 
dar şi crearea unor structuri de sprijinire a întreprinzătorilor (ex. Fundaţ ia pentru Promovarea 
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, încă din 1993)  
 

CONCLUZII  

Administraţiile publice sunt principalii actori în susţinerea activităţilor economico-sociale, însă
majoritatea primăriilor din judeţ au clădirile administrative degradate, echipamentele 
acestora sunt învechite, gradul de implementare a soluţiilor de e-guvernare este redus. Este 
necesară refacerea infrastructurii APL-urilor (în mediu rural problema aspectului şi a
infrastructurii a fost identificată în comunele Barcea, Buciumeni, Cuca, Fundeni, 
Independenţa, Jorăşti, Matca, Oancea, Rădeşti, Rediu, Suceveni şi Vârlezi), accesarea de 
fonduri în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane, implementarea de standarde de 
calitate.  

III.5.2. Consultanţă 

Factorii importanţ i pentru consolidarea antreprenoriatului sunt reprezentaţi de o cultură de 
afaceri adecvată, un mediu favorabil pentru crearea de întreprinderi, asigurarea serviciilor 
calif icate, un grad ridicat de interacţiune şi cooperare între întreprinderi, pentru diseminarea 
cunoştinţelor şi întărirea potenţ ialului existent. 
Atât Consiliul Judeţului Galaţ i, cât şi municipalitatea Galaţ i sprijină procesul de creare a 
întreprinderilor prin: promovarea unor infrastructuri de afaceri corespunzătoare, dezvoltarea 
aptitudinilor manageriale şi a serviciilor de sprijinire a afacerilor. 
 
Un element cheie al dezvoltării afacerilor este existenţa serviciilor de consultanţă cu valoare 
adăugată. Sprijinul acordat pentru accesul IMM la servicii de consultanţă va contribui la 
creşterea competitivităţii lor pe piaţă, precum şi la diversif icarea produselor şi serviciilor 
acestora. Asistenţa pentru clusterele existente sau emergente este, de asemenea, 
importantă pentru consolidarea procesului de interacţiune dintre f irme, favorizând: 
răspândirea cunoştinţelor şi economii externe sporite (costuri mai mici ale factorilor de 
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producţie şi ale materiilor prime, ale tranzacţiilor), creşterea productivităţii, creşterea 
numărului de furnizori şi clienţi ai clusterelor. Se are în vedere promovarea investiţiilor de tip 
soft şi hard, adaptate la necesităţile IMM. 
 
Astfel, IMM-urile vor beneficia de o abordare integrată incluzând avantajele managementului 
corporativ, ale unor surse de f inanţare adecvate, garanţii asociate, avantajul tehnic al 
serviciilor societăţii informaţionale şi al cooperării active cu: competitori, organizaţ ii, instituţ ii,  
inclusiv unităţi de C&D. 
 
Cele mai importante organizaţii ce oferă consultanţă şi suport pentru întreprinzătorii privaţi,  
dar şi pentru cei publici, în judeţul Galaţi sunt: 
 

1. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi

Instituţ ia promovează o politică de dezvoltare economică şi socială coerentă, a judeţului, prin 
acţiuni şi iniţiative grupate în trei direcţii principale:  
 

reprezentarea şi protejarea intereselor economice ale f irmelor la nivel politic, 
economic şi administrativ, pe plan local, naţ ional sau internaţional; 
realizarea unei game largi de servicii specializate adresate f irmelor şi
întreprinzătorilor din toate domeniile de activitate şi sprijinirii acestora în toate etapele 
de dezvoltare a afacerii; 
dezvoltarea instituţ ională, înf iinţarea de societăţ i comerciale, fundaţii şi asociaţii,  
structuri gestionate de Cameră, în cadrul cărora aceasta joacă un rol foarte activ 
(Fundaţia Şcoala Română de Afaceri, Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor 
Private Mici şi Mijlocii, C.C.I. Veritas S.R.L. Galaţi, Fundaţiile pentru asistenţa
bătrânilor şi familiilor cu mulţ i copii în stare de risc social) precum şi prin asistenţa
acordată organizaţiilor neguvernamentale care activează în domeniul economic, 
social, educaţional, protecţia mediului etc. 

 
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi este o organizaţie autonomă,
neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, creată în scopul 
de a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în 
raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate. 
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, membru de drept al Camerei de Comerţ
şi Industrie a României, a dezvoltat relaţ ii de cooperare la nivel naţ ional şi internaţ ional cu 
Camerele de Comerţ precum şi cu instituţii şi autor ităţi ale administraţiei locale şi centrale. 
Prin intermediul acestor parteneriate precum şi prin participarea la diverse programe de 
asistenţă tehnică şi f inanciară ale Uniunii Europene, Camera a dezvoltat numeroase 
iniţ iative de mare interes atât pentru mediul de afaceri cât şi pentru societatea civilă din 
Galaţ i.  
 
Serviciile oferite de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi sunt permanent 
diversif icate şi perfecţionate, privind promovarea comerţului internaţional, dezvoltarea 
industriei şi serviciilor într-o manieră care să sprijine f irmele în faţa exigenţelor impuse de 
competiţia pe piaţa internă şi internaţională.

Serviciile oferite sunt următoarele: 
Asistenţă şi formalităţi pentru începerea unei afaceri: 
• acordă consultanţă şi asistenţă juridică preliminară înf iinţării de societăţi

comerciale; 
• oferă consultanţă privind procedurile de înfiinţare şi documentele necesare; 
• oferă consultanţă privind modif icarea documentelor societăţii;  
• eliberează acte constatatoare şi certif icate de membru. 
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Reţeaua “Enterprise Europe Network”: 
• acordă asistenţă întreprinderilor, în vederea extinderii către o dimensiune 

internaţională;
• încurajează activităţ ile inovatoare, produsele noi şi beneficierea de oportunităţi

oferite de piaţa unică;
• facilitează accesul la informaţii privind programele şi f inanţarea Uniunii Europene; 
• facilitează schimbul de informaţ ii între Comisia Europeană şi antreprenorii din 

România. 
 

Relaţii economice şi de promovare: 
• organizează târguri şi expoziţii şi prestează servicii la cererea expozanţilor  

(servicii tehnice, administrative, de presă şi publicitate); 
• organizează misiuni economice şi parteneriate; 
• identif ică potenţialii parteneri de afaceri şi de surse de mărfuri; 
• eliberează certif icate de origine, certif icate de forţă majoră şi alte certif icări de 

documente legate de activităţ ile de import- export; 
• întocmeşte scrisori de recomandare şi corespondenţă comercială; prezentări de 

f irmă, seminarii şi simpozioane; 
• oferă publicitate f irmelor locale în cataloagele anuale ale Topului f irmelor; 
• oferă oportunităţi de afaceri (oferte, cereri, propuneri de cooperare); 
• desfăşoară activitatea de Arhivă electronică pentru garanţii reale mobiliare. 

 
Perfecţionare profesională:
• desfăşoară programe de formare continuă prin cursuri de scurtă şi lungă durată,

seminar ii, specializări postuniversitare; 
• organizează cursuri de specializare profesională pe termen lung, cursuri 

postliceale; 
• organizeazăw orkshop-uri, colocvii, conferinţe şi mese rotunde.  

 
Arbitraj Comercial: 
• oferă informaţii iniţiale pentru prevenirea incidentelor în afaceri; 
• acordă consultanţă procedurală;
• conciliază, pentru rezolvarea pe cale amiabilă, litigiile comerciale; 
• rezolvă litigiile comerciale prin decizii definit ive cu titlu executoriu.  

 
Asigurarea Calităţii: 
• oferă asistenţă în elaborarea documentaţ iei şi Sistemelor de Management al 

Calităţ ii şi Mediului; 
• organizează cursuri de perfecţionare pentru auditori interni; 
• realizează activităţi de evaluare în vederea certif icării conformităţ ii cu standardele 

ISO; 
• efectuează audituri interne calitate şi mediu şi asigură mentenanţă Sistemelor de 

Management ale Calităţ ii şi Mediului implementate. 
 

Promovarea Proprietăţ ii Intelectuale: 
• diseminează informaţii publice legate de Proprietatea Industrială;
• sensibilizează comunitatea la nivel local asupra necesităţii protecţiei obiectelor  

proprietăţii industriale; 
• inf luenţează creşterea numărului cererilor de brevet, cererilor de înregistrare 

marca sau desene şi modele; 
• contribuie în special prin legăturile locale la aplicarea invenţiilor şi astfel la 

înnoirea producţiei industriale şi la creşterea interesului t ineretului în a-şi
valorif ica în ţară propriile creaţii tehnice. 
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Bursa Românăde Mărfuri- Terminalul Galaţi: 
• organizează licitaţii publice deschise pentru achiziţii şi vânzări de mărfuri, servicii 

şi lucrări; 
• organizează licitaţii pentru vânzare şi cumpărare de bunuri mobile şi mărfuri; 
• prestează servicii de selectare a ofertelor de achiziţie produse, servicii şi lucrări.  

 
Centrul Zonal de Informare şi Vânzare Galaţi: 
• desfăşoară activităţi de vânzare produse şi servicii ASRO (Asociaţia de 

Standardizare din România), documentare şi instruire a agenţ ilor economici, cu 
impact asupra economiei zonale; 

• facilitează accesul agenţilor economici la întregul sistem informaţ ional pentru 
identif icarea standardelor relevante în propria lor activitate; 

• sprijină organizatorii de licitaţii publice care se raportează la standarde pentru 
condiţiile impuse în licitaţii;  

• sprijină importatorii şi exportatorii care stabilesc condiţii contractuale ferme prin 
raportarea la standarde. 

 

2. Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Private, Mici şi Mijlocii Galaţi
(FPIPMM) - (CENPRO)  
 

A fost înfiinţată în anul 1993 conform prevederilor Legii nr. 21/1924, din iniţ iativa Camerei de 
Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi în baza unui proiect iniţiat de Guvernul României prin 
intermediul Agenţiei Române de Dezvoltare şi P.N.U.D. (Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare) prin Centrul ROM-UN Bucureşti. 

Membrii fondatori sunt Camera de Comerţ , Industrie şi Agricultură Galaţ i, Consiliul Judeţului 
Galaţ i, Prefectura Galaţi şi Universitatea ‘’Dunărea de Jos’’ Galaţ i. În anul 2002 a devenit 
membru al Fundaţ iei şi Consiliului Local Galaţ i.  

CenPro este o organizaţie neguvernamentală, autonomă, apolit ică şi nonprofit. 
Scopul activităţii Fundaţiei este sprijinirea dezvoltării f irmelor private mici şi mijlocii prin 
servicii de consultanţă.

Acordă consultanţă în următoarele domenii: 
întocmirea documentaţiei pentru obţ inerea de împrumuturi de la instituţ ii f inanciar-
bancare, studii fezabilitate, plan afaceri; 
consultanţă juridică;
întocmire de materiale pentru prezentarea f irmelor;  
căutare de parteneri de afaceri; 
participare la programe comunitare; 
informaţii despre Uniunea Europeană şi probleme comunitare; 
informaţii despre ţările Uniunii Europene; 
întocmire cereri de f inanţare; 
implementare proiecte; 
întocmire studii de marketing; 
oferă servicii specializate de consultanţă privind înfiinţarea, îmbunătăţ irea şi
extinderea activităţii unor societăţi comerciale, instituţii ale administraţiei publice şi
ONG-uri; 
desfăşurare şi coordonare de seminarii şi programe de instruire pe teme specif ice 
IMM-urilor; 
dezvoltare baze de date, necesare furnizării de informaţ ii privind echipamente, utilaje 
tehnologice, furnizori, servicii, asociaţii existente în judeţ;
organizarea de târguri şi expoziţii.  
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Activitatea CenPro s-a diversif icat, aceasta diversif icându-şi activitate oferind servicii de 
consultanţă şi asistenţă şi administraţiilor publice locale gă lăţene, dar şi instituţiilor publice 
locale. Astfel, elaborează documentaţii de f inanţare în vederea accesării unor programe 
europene în diferite domenii: infrastructură, mediu, dezvoltarea resurselor umane, etc. 
 

3. Fundaţia Şcoala Română de Afaceri  

În anul 1992 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, împreună cu celelalte 
Camere teritoriale au pus bazele Fundaţiei Şcoala Română de Afaceri, adaptându-şi şi
pliindu-şi oferta pe cerinţele pieţei formării profesionale. 
 
În anul 1995 a fost înfiinţată Filiala Galaţ i a Fundaţiei Şcoala Română de Afaceri a 
Camerelor de Comerţ şi Industrie care a fost gândită şi structurată ca o continuare a 
departamentului de Formare profesională existent în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie 
Galaţ i.  
 
Fundaţ ia Şcoala Română de Afaceri – Filiala Galaţi (FSRA - Filiala Galaţ i), ca structură a
Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi a fost înregistrată în Registrul Asociaţiilor 
şi Fundaţiilor la numărul 49/25.10.2002 şi are în componenţa sa departamentul de Formare 
profesională.

FSRA - Filiala Galaţi, pe parcursul devenirii sale, s-a afirmat ca un dezvoltator în domeniul 
instruirii profesionale de calitate, şi s-a impus cu profesionalism şi corectitudine pe piaţa
formării profesionale. 
 
Dezvoltarea FSRA - Filiala Galaţi pe piaţa furnizorilor de formare profesională a avut la bază
nevoi sociale, culturale şi educative ale societăţ ii contemporane. Instruirea profesională
permite dezvoltarea personală şi o încadrare mai uşoară la schimbările ce au loc în mediul 
socio-economic. 
 
FSRA - Filiala Galaţ i îşi adaptează oferta educaţională la cerinţele pieţ ii muncii oferind 
cursanţilor soluţii pentru maturitatea, nevoia şi provocarea profesională. Obiectivul f iecăruia 
este acela de a se desăvârşi sub un dublu aspect: profesional şi individual. Alegerea 
specialităţii a devenit o parte componentă a educaţiei. Alegerea profesională se face la 
vârste foarte fragede şi nu este întotdeauna în concordanţă cu cerinţele mediului economic, 
de aceea FSRA - Filiala Galaţ i prin instruirea şi formarea profesională pe care o propune, se 
adresează în principal persoanelor care la un moment al carierei lor profesionale doresc să-
şi schimbe sau îmbunătăţească încadrarea profesională, prin cursuri de calif icare, respectiv 
cursuri de perfecţionare. 

Filiala Galaţ i organizează:

cursuri de perfecţionare autorizate conform metodologiei Consiliului Naţ ional de 
Formare Profesională a Adulţilor, cu durata între 40 şi 80 de ore – certif icatele de 
absolvire sunt recunoscute la nivel naţional, respectiv de Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;  
cursuri de calif icare autorizate cu durata între 320 şi 720 de ore - certif icatele de 
absolvire sunt recunoscute la nivel naţional, respectiv de Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;  
cursuri ECDL cu certif icare internaţională;
cursuri la cerere, cu durată variabilă;
colocvii; 
mese rotunde; 
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simpozioane; 
scrie, implementează şi monitor izează proiecte cu f inanţare externă în special în 
domeniul său de activitate: dezvoltarea resurselor umane. 

 

4. BRM  Terminalul Galaţi

Instituţ ia funcţionează din anul 1998 şi reprezintă colaborarea între Bursa Română de 
Mărfuri S.A. Bucureşti (BRM) şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, prin 
societatea la care este asociat unic, C.C.I. Veritas SRL, în vederea organizării procedurilor 
pentru vânzarea şi achiziţia de produse, servicii şi lucrări în conformitate cu reglementările 
legale şi regulamentele BRM. 
 
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură (CCIA) Galaţi deţine 380 de acţiuni la Bursa 
Română de Mărfuri S.A. Bucureşti, alături de societăţ i bancare, producători şi procesatori de 
prestigiu din România. 

C.C.I. Veritas – societate al cărei unic asociat este CCIA Galaţi – este membru afiliat la 
BRM. În această calitate negociază şi efectuează tranzacţii pe oricare dintre pieţele 
administrate de bursă. C.C.I. Veritas poate presta servicii de brokeraj ca intermediar 
profesionist în nume şi pe cont propriu şi/sau în nume propriu, dar pe contul clienţ ilor săi.  
C.C.I. Veritas este administratorul Terminalului bursier gălăţean. 

Firmele pot apela şi la serviciile oferite de Patronatul IMM – f iliala Galaţi, S.C. 
ConsmManagement Parc de Soft, Camera Agricolă a judeţului Galaţi, numeroase f irme de 
consultanţă cum sunt: SC ANDIRIVAC SRL, SC Tornado Systems SRL, SC TC INF SA, SC 
Salina SRL, SC Solutions SRL, SC RO Consult SRL, EUROPROIECT – Centru de 
Promovare şi Dezvoltare Euroregională, SC Eurocareer Job SRL, SC TQ Consultanţă şi
Recrutare SRL. 
 
Patronatul IMM Galaţi are ca misiune promovarea şi apărarea intereselor economice, de 
producţie, comerciale, f inanciare, juridice şi de orice natură ale întreprinderilor private mici şi
mijlocii din judeţ. În mod concret, activităţile PIMM Galaţi constau în susţinerea intereselor 
IMM-urilor private din judeţ la nivel internaţional, naţional şi local, promovarea şi apărarea 
intereselor întreprinderilor private în relaţ ia cu autorităţ ile publice, stimularea prin modalităţi
specif ice a înfiinţării de întreprinderi mici şi mijlocii cu capital pr ivat sau cu participare straină.

În plus, portalul www.paginiaurii.ro oferă 173 de rezultate în ceea ce priveşte asistenţa
juridică şi doar 7 rezultate în ceea ce priveşte consultanţa în management şi marketing. Un 
număr mic de rezultate furnizate de acest portal înseamnă o ofertă limitată precum şi o
vizibilitate redusă a firmelor din domeniu, astfel mulţi agenţi economici din Galaţ i apelează la 
f irme din Constanţa, Bucureşti sau Iaşi.  
 
Servicii de consultanţă sunt oferite şi de băncile care activează în judeţul Galaţi,  mai ales pe 
aspecte care vizează f inanţarea afacerilor.  
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CONCLUZII  

Firmele care oferă consultanţă în mediul de afaceri din Galaţi trebuie să îşi asume rolul de a 
sprijini şi derula proiecte de dezvoltare ale regiunii. Pentru aceasta, trebuie stimulată piaţa
afacerilor din Galaţi să depună proiecte pentru dezvoltare prin prezentări, conferinţe, 
aducerea în vederea comunităţii a posibilităţilor de care dispune judeţul Galaţi pentru a se 
dezvolta. 

Se urmăreşte crearea unui mediu competitiv pe piaţa produselor şi serviciilor din Galaţi prin 
diversificare, inovaţie şi apelare la servicii de consultanţă (o piaţă dinamică înseamnă o piaţă 
activă, ceea ce conduse spre productivitate şi evoluţie economică). 

Este necesară ghidarea IMM spre firme de consultanţă pentru a spori gradul de atractivitate 
al produselor şi serviciilor prestate de acestea în piaţă (accelerarea şi coordonarea activităţii 
firmei prin intermediul unui management de calitate, cunoaşterea potenţialelor surse de 
finanţare pentru diverse proiecte, avantaj tehnic şi o cooperare activă cu organizaţii, 
competitori, instituţii şi unităţi de cercetare dezvoltare). Există deja structuri consacrate 
precum CCIA şi PIMM, dar şi firme private.  

III.5.3. Cercetare – dezvoltare - inovare 
 
În judeţul Galaţi există centre de cercetare ce funcţionează în cadrul Universităţii "Dunărea 
de Jos" Galaţi şi un număr de patru institute/companii de cercetare-dezvoltare. 
 
Cercetarea ştiinţif ică în cadrul Universităţii "Dunărea de Jos" Galaţi a avut o evoluţie 
ascendentă de-a lungul timpului, f iind orientată spre major itatea domeniilor de activitate şi a
implicat majoritatea 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 CNCSIS, în urma unor evaluări riguroase. 
 
Cele 28 de centre de cercetare ale Universităţii „Dunărea de Jos” sunt următoarele: 
 

Sisteme de conducere automată avansată a proceselor 
Centrul de cercetare în electronică, tehnologia informaţiei şi comunicaţii 
Calitatea materialelor şi a mediului   
CC- ITES Centrul de Competente: Interfeţe – Tribocoroziune şi Sisteme 
Eectrochimice 
Centrul de nanostructuri şi materiale funcţionale  
Centrul de cercetare ştiinţif ică pentru maşini şi echipamente termice şi ingineria 
mediului în energetică
Mecanica şi tribologia stratului superficial 
Inginerie tehnologică în construcţia de maşini    
Centrul de cercetări avansate în domeniul Sudării  
Hidrodinamica şi structuri navale 
Biotehnologii în industria alimentară şi acvacultura 
Mecanica Masinilor şi Echipamentelor Tehnologice 
Conducerea avansată a sistemelor robotice şi a liniilor f lexibile de fabricatie 
Sisteme inteligente şi tehnologia informaţiei 
Centru de analize f izico-chimice, morfofuncţionale şi chemometrie 
Ecologia şi exploatarea bioresurselor acvatice 
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Centru European de excelenţă pe probleme de mediu;   
Centrul Regional interdisciplinar de cercetare în domeniul poluăr ii vibro-acustice şi
calităţii ambientale  
Centru de studii danubiene; 
Comunicare interculturală şi literatură;
Cercetarea de interfaţă a textului original şi tradus. Dimensiuni cognitive şi
comunicaţ ionale ale mesajului;   
Centrul de cercetare în teoria şi practica discursului; 
Strategii de dezvoltare a sistemelor economice competitive;  
Centrul interinstituţional de cercetări socio-economice privind dezvoltarea durabilă
Centrul de cercetare pentru performanţa umană;
Centrul de cercetări juridice şi administrative;  
Centru de cercetare f ilosofică a interferenţelor culturale europene; 
Sisteme electromecanice informatizate în domeniul naval.  

 
Institutul de Cercetare, Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură Galaţi
este instituţia specializată în cercetări în ape interioare în judeţul Galaţi.  Aceasta are în 
componenţă 2 baze de cercetare: baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş
Galaţ i şi baza de genofonduri Cotu-Chiului Galaţi.  
 
ICEPRONAV SA (fost Institut de Cercetare şi Proiectare pentru Construcţii Navale), parte a 
concernului Internaţional Contract Engineering Limite din Marea Britanie este specializat în 
servicii de proiectare conceptuală, proiectare navală de bază, design de detaliu, generare de 
informaţii de producţie şi asistenţă studii marine. Instituţ ia asigură o eficienţă ridicată a
costurilor datorată unei echipe cu experienţă în ingineria de proiect, utilizării de softw are de 
ultimă oră, de tehnologii moderne IT şi deţ inerii de competenţe avansate de management. 
 
UZINSIDER ENGINEERING S.A. (fost Institut de Cercetare şi Proiectare pentru Produse 
Plate din Oţel şi Acoperiri Metalice) s-a implicat de mai bine de 50 de ani în realizarea 
investiţiilor majore de la combinatul siderurgic din Galaţi şi de la alte companii din industria 
metalurgică românească. De asemenea, în cooperare cu f irme internaţionale, a întocmit 
documentaţ ia tehnică pentru diferite uzine din industria metalurgică, construite în Europa de 
Vest şi Asia. Din martie 1999, institutul a devenit companie privată, UZINSIDER S.A. 
Bucureşti preluând pachetul majoritar de acţiuni deţinut de stat. 
 
Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru a fost înfiinţată în 
1977, f iind cea mai tânără staţiune viticolă din ţară. Scopul înfiinţării a fost de a promova şi
susţine cultura viţei-de-vie în întreg judeţul Galaţ i, valorif icându-se potenţialul natural 
reprezentat de nenumărate dealuri şi terenuri nisipoase improprii altor culturi. SCDVV Bujoru 
este una dintre unităţile de cercetare ştiinţif ică din domeniul viticulturii şi vinif icaţiei care 
îmbină armonios aspecte legate de munca de cercetare cu cele de implementare în sectorul 
de dezvoltare, ce reprezintă, în acelaşi t imp, un câmp experimental. 
 
Calitatea cercetării din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” poate f i etrapolată la nivelul 
cercetării gălăţene per ansamblu, întrucât Universitatea este principalul exponent al acestui 
domeniu în judeţul Galaţ i.  
 
Conform topului realizat de Societatea Ad Astra6, Universitatea „Dunărea de Jos ”din Galaţi
se plasează pe locul 11 în ceea ce priveşte performanţa ştiinţ if ică între toate universităţile 
româneşti.  
 
6 Clasamentele sunt realizate pe baza articolelor şti inţi fice publicate de personalul universităţilor în 
reviste ştiinţi fice recunoscute pe plan internaţional, indexate de ISI Web of Science în 2006. Au fost 
luate în considerare numai publicaţi ile de tip articol, care prezintă rezultate ştiinţi fice originale, nu şi
alte publicaţii  cum ar fi scrisori, recenzii, etc. În clasamentul general ordonarea a fost făcută pe baza 
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Tabel nr. III.5.3. Cercetarea din cadrul Universităţii  „Dunărea de Jos” în context 
naţional 

 
Poziţionare la nivel 

naţional Nr articole ISI 

Clasament general 11 43
Matematica 17 1
Fizica 13 13
Chimie 24 5
Informatică 8 7
Biologie 23 1
Geologie 3 4
Ştiinţa mediului 6 3
Inginerie chimică 21 3
Inginerie electrică,
electronică şi telecomunicaţ ii 12 1

Inginerie energetică 4 2
Inginerie industrială 3 2
Ingineria materialelor 10 16
Inginerie mecanică 3 3
Automatizări, robotică 5 1
Mine, petrol şi gaze 3 1
Ştiinţe agricole şi silvice 5 2
Religie 7 1

Sursa: Cartea Albă a Cercetării Româneşti, www.ad-astra.ro/cartea-alba/

CONCLUZII  

O direcţie de urmat în ceea ce priveşte cercetarea-dezvoltarea constă în crearea de 
parteneriate cu centre universitare sau instituţii academice în vederea derulării unor proiecte 
(zona Galaţi este o arie strategică de importanţă maximă). Trebuie să se apeleze la 
racordarea Universităţii şi Instituţiilor de Cercetare locale la reţeaua marilor universităţi şi
instituţii de cercetare din Europa şi America de Nord pentru gestionarea de noi proiecte în 
domeniu.  

Prin aceasta, este necesară stimularea regândirii planurilor de cercetare ale instituţiilor de 
profil (de exemplu, în cercetarea doctorală). Este important de observat aspectul stimulării 
academice în direcţia cercetării de profil pe toate planurile şi la toate nivelurile. 

Firmele care nu dispun de departamente de cercetare-dezvoltare trebuie să se orienteze 
către organisme care pot presta servicii de acest gen în vederea inovării şi conceperii de noi 
produse şi servicii care să revitalizeze mediul economic din Galaţi. 

III.5.4. Comunicare şi relaţii publice, promovare 
 
Comunicarea reprezintă astăzi recurgerea din ce în ce mai clară şi mai organizată din partea 
administraţiilor de stat la mijloacele publicitare şi la relaţiile publice. Acest fapt se datorează

numărului total de articole, raportat la numărul de cadre didactice. În clasamentul pe domenii, 
ordonarea a fost făcută în urma însumări i factorului de impact al revistei în care au apărut articolele, 
pentru fiecare articol cu autori de la o anumită universitate.  
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faptului că, pe de o parte, statul trebuie să facă faţă unor noi responsabilităţi, iar pe de altă
parte, recurge la noi procedee de gestionare, inclusiv la procedeele de gestionare a opiniei 
puse la punct în sfera afacerilor comerciale şi industriale7. Comunicarea şi relaţiile publice 
urmăresc modernizarea funcţionării administraţiilor locale.  
 
Administraţiile locale trebuie să facă faţă unor cereri din ce mai complexe şi precise, iar 
publicul şi comunitatea se aşteaptă să obţină informaţii la care socotesc că au dreptul şi nu 
mai acceptă răspunsuri care se ascund după secretul deciziilor administrative şi dau 
impresia de arbitrar. Adaptarea şi modernizarea administraţiilor depind la fel de mult de 
schimbările comportamentului membrilor comunităţ ii care se consideră tot mai mult nişte 
consumatori, chiar nişte clienţi. Unul din efectele urmărite de comunicarea şi relaţiile publice 
este şi căutarea adeziunii cetăţenilor cu privire la o anumită problemă, prin acţiuni de 
sensibilizare. 
 
Administraţiile publice au în vedere aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare referitoare 
la libertatea informaţ iei, la promovarea şi informarea specif ică proiectelor. Acestea 
organizează în acest domeniu o serie de evenimente precum dezbateri publice, oferă
asistenţă şi consultanţă şi răspund solicitărilor de informaţii publice, lansări şi închider i de 
proiecte cu f inanţare extrabugetară, acţiuni tematice (9 Mai, 1 Iunie), alte acţiuni destinate 
publicului larg. Consiliul Judeţului Galaţ i organizează şi caravane de informare privind 
fondurile europene atât pentru APL cât şi pentru privaţi. În cadrul Direcţiei de Dezvoltare 
Regională (structură ce face parte din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţ i) 
există o structură cu atribuţii în domeniul comunicării pe teme europene - Centrul Europe 
Direct, specializat în organizarea de evenimente şi acţiuni de comunicare şi informare pe 
teme europene. 
În plus, Direcţia de Dezvoltarea Regională oferă consultanţă şi asistenţă administraţiei 
publice locale referitoare la programele de f inanţare, elaborează şi implementează proiecte 
cu f inanţare extrabugetară unde Consiliului Judeţului Galaţi este aplicant/partener; menţine 
şi dezvoltă relaţii de cooperare cu structuri similare din ţară şi din străinătate; oferă
consultanţă, informare şi asistenţă privind problematica europeană.

CONCLUZII  

În ceea ce priveşte comunicarea, promovarea şi relaţiile publice, trebuie vizat aspectul 
modernizării funcţionării administraţiilor locale din acest punct de vedere. Astfel, direcţia de 
urmat este cea de apropiere a „administraţilor” prin activităţi de relaţii publice (evenimente, 
conferinţe de presă, comunicate) prin care locuitorii judeţului Galaţi să fie în permanenţă 
puşi la curent cu noutăţile referitoare la noi proiecte ce urmează a fi derulate în judeţ.

Având în vedere că unul din efectele urmărite de comunicarea şi relaţiile publice este 
căutarea adeziunii cetăţenilor cu privire la o anumită problemă, direcţiile de urmat privesc 
implicarea de cât posibil a acestora în activităţile derulate de administraţiile şi instituţiile 
publice. Populaţia trebuie convinsă că participarea ei în astfel de demersuri nu este una 
formala, ci utilă la nivelul fiecărui individ.  

7 Bernard Miege, Societatea cucerită de comunicare, (B. Miege, 2000,  V. Tran, I. Stănciugelu,  pp. 
11-12) 
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III.5.5. Societatea informaţională

Domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) contribuie semnif icativ la creşterea 
economică, atât prin industria conexă, cât şi pr in ramurile care utilizează tehnologia 
informaţiilor.  
Deşi judeţul Galaţi a micşorat în ult imii ani decalajele privind implementarea societăţii 
informaţionale prin dezvoltarea industriei TIC, a infrastructurii (hardw are, software, mijloace 
de comunicaţ ii) şi a aplicaţiilor şi serviciilor specif ice, penetrarea tehnologiei informaţiei şi
comunicaţ iilor are un nivel destul de redus, atât din cauza unei cereri deficitare, determinată
parţial şi de puterea scăzută de cumpărare a populaţ iei, de educaţia TIC deficitară, cât şi de 
disponibilitatea redusă a infrastructurii din punct de vedere al accesului şi al costului utilizării.  
 
Cel mai important obiectiv la nivelul judeţului Galaţ i în acest sector este reprezentat de 
Parcul de Softw are. În prezent un număr de 34 de f irme îşi desfăşoară activitatea în 
interiorul Parcului, unde lucrează un număr de aproximatix 300 de persoane, dar procesul 
formare a echipelor de lucru continuă, urmând să se ajungă la un număr de 500 de 
persoane. 
 
Comparativ cu mediul urban, unde accesul la internet este extrem de facil datorită, în primul 
rând tehnologiei existente, dar şi cunoştinţelor avansate ale populaţiei în privinţa utilizării 
acestor mijloace moderne de comunicaţie, la sate situaţ ia este mult mai grea. Oamenii de 
aici, f ie nu au timp pentru accesarea şi deprinderea cunoştinţelor IT, f ie sunt dezinteresaţi
sau nu au acces la sistemele informaţionale.  
 

CONCLUZII  

Un punct tare care trebuie menţionat este existenţa în Galaţi a singurului parc de software 
din ţară, fiind o iniţiativă comună a Guvernului României şi a autorităţilor locale (îşi propune 
să contribuie la dezvoltarea sectorului industrial al tehnologiilor de vârf, la facilitarea 
transferului de tehnologie, precum şi la crearea unei alternative viabile pe piaţa muncii din 
Regiunea de Sud-Est. Acest aspect facilitează atragerea de fonduri pentru dezvoltarea 
societăţii informaţionale în zonă, parcul de software reprezentând un excelent punct de 
plecare. 
Societatea informaţională este un punct strategic de dezvoltare care trebuie exploatat prin 
atragerea de fonduri în învăţământ şi cercetare, stimularea potenţialului inovativ şi tehnico-
ştiinţific al personalului academic, universitar, al cercetătorilor şi al studenţilor, transferul 
tehnologic de rezultate ale cercetării la agenţii economici interesaţi în producţia de software 
şi servicii conexe cu valoare concurenţială şi valorificarea acestora pe piaţa internă sau 
externa,· stimularea agenţilor economici pentru participarea activă a sectorului privat la 
dezvoltarea şi valorificarea cercetării şi inovării, prin realizarea unor produse comerciale de 
înaltă tehnicitate,· atragerea companiilor străine pentru a investi în activităţi de transfer 
tehnologic,· dezvoltarea potenţialului ştiinţific, tehnologic şi economic la nivel regional. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

132

III.6. SISTEMUL DE EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT. CULTURĂ

III.6.1. Educaţie / Învăţământ 
 
La nivelul judeţului Galaţi se constată un proces de reducere progresivă a populaţ iei şcolare 
pe ansamblu. În anul 2008 aceasta era cu 8,3% mai mică decât în anul 2003, tendinţa de 
scădere manifestându-se constant pe toată perioada de referinţă. Scăderea populaţiei 
şcolare conduce la reducere unităţilor de învăţământ (cu 3,9% mai puţine în 2008 faţă de 
2004) şi a personalului didactic (cu 6,6% mai puţine persoane în 2008 faţă de 2004). 
 

Tabel nr. III.6.1. Învăţământ de toate gradele 
 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Unităţi de 
învăţământ 527 527 526 517 506 

Populaţ ia şcolară 124.967 122.066 121.264 120.085 117.809
Ponderea 
populaţ iei şcolare 
în totalul 
populaţ iei la 1 
iulie -%- 

20,09 19,67 19,60 19,49 19,20 

Personal didactic 7.387 7.212 7.068 7.083 6.893
Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 

 
Fenomenul negativ amintit nu afectează populaţia preşcolară, în acest domeniu situaţ ia f iind 
constantă, sub raportul indicatorilor statistici. 
 

Tabel nr. III.6.2. Învăţământ preşcolar 
 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Grădiniţe de copii 253 254 257 256 255
Copii înscrişi 17.898 17.359 17.386 17.303 17.392
Personal didactic 850 862 886 923 952

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
În schimb, învăţământ primar şi gimnazial se confruntă cu reduceri importante ale numărului 
de elevi înscrişi (17,5%), de şcoli (19,2%) şi personal didactic (5,9%). 
 

Tabel nr. III.6.3. Învăţământ primar şi gimnazial 
 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Şcoli pr imare şi
gimnaziale 172 159 140 139 138 

Elevi înscrişi 58.623 55.680 54.171 52.591 51.535
din total elevi 
înscrişi: 
• la învăţământ 

62.078 55.260 53.733 52.286 51.211 
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de zi
Personal didactic 3.672 3.535 3.490 3.525 3.472

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
Numărul de elevi înscrişi se află într-o creştere nesemnif icativă, în t imp ce numărul de cadre 
didactice a scăzut uşor în perioada de referinţă.
O contribuţie la sistemul educaţional judeţean o aduc şi grădiniţele şi liceele private care îşi
desfăşoară activitatea în mediul urban, numărul acestora f iind inclus în totalul instituţ iilor 
educaţionale prezentate. 
În judeţul Galaţi funcţionează în prezent 8 grădiniţe şi 3 licee particulare acreditate, conform 
informaţiilor oferite de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţ i.  
 

Tabel nr. III.6.4. Învăţământ liceal 
 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Licee 32 32 32 32 33
Licee şi colegii 
teoretice 
Licee tehnice 
Licee agricole 
Licee 
economice 
Licee de artă
Licee cu 
program de 
educaţie f izică
şi sport 
Seminarii 
teologice 

15

12 
1

1
1

1

1

14

13 
1

1
1

1

1

15

12 
1

1
1

1

1

14

12 
1

2
1

1

1

16

10 
1

3
1

1

1

Elevi înscrişi 20.131 20.174 21.190 21.125 20.950
din total elevi înscrişi:

la învăţământ 
de zi 

17.192 16.860 17.747 17.541 16.671 

Personal didactic 1.746 1.671 1.655 1.619 1.497
Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 

 
În judeţul Galaţi funcţionează doar două şcoli de arte şi meserii, care se confruntă cu o 
reducere drastică a numărului de elevi (41,4% în perioada de referinţă). 
 

Tabel nr. III.6.5. Învăţământ de arte şi meserii 
 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Şcoli de arte şi
meserii 2 2 2 2 2

Elevi înscrişi 10.377 9.165 7.412 6.574 5.849
din total elevi 
înscrişi: 
• la învăţământ 
de zi 

10.377 9.143 7.336 6.290 5.327 

Personal didactic 158 195 148 142 133
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Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
În ceea ce priveşte învăţământul superior, în municipiul Galaţ i funcţionează două
universităţi: Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţ i şi Universitatea „Danubius” Galaţ i.  
 
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi a luat f iinţă în anul 1974 pr in unif icarea a două
institute de tradiţ ie din municipiul Galaţ i - Institutul Pedagogic şi Institutul Politehnic8.
Instituţ ia nou creată a pregătit cadre inginereşti pentru şase domenii de interes naţional, 
unice până în anul 1990 în învăţământul universitar românesc: Îmbunătăţ iri Funciare, 
Măsurători Terestre, Construcţii şi Transporturi Navale, Industrii Alimentare, Piscicultură şi
Tehnică Piscicolă, Fr igotehnie, planurile de învăţământ, cursurile şi materialele de referinţă 
f iind în întregime concepute de corpul profesoral gălăţean. 
 
Astăzi Universitatea "Dunărea de Jos" funcţionează cu 16 facultăţi având o cifră de 
şcolarizare de 18.000 studenţi în 46 domenii la formele de învăţământ de licenţă la zi, la 
distanţă şi cu frecvenţă redusă. Universitatea organizează studii postuniversitare de 
masterat cu durata de 1-2 ani pentru absolvenţii studiilor universitare de lungă durată şi
studii universitare de masterat cu durată de 2 ani pentru absolvenţii ciclului I de studii 
universitare de licenţă, conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, 
precum şi pentru cei ai studiilor universitare de lungă durată, conform Legii învăţământului 
nr. 84/1995. 
 
În Universitate există zece şcoli doctorale în care se pregătesc aproximativ 500 doctoranzi 
sub îndrumarea a 75 de conducători ştiinţ if ici de doctorat. 
 
Universitatea „Danubius” Galaţi este o instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de 
drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, acreditată prin 
Legea nr. 409/2002 privind înfiinţarea Universităţii "Danubius" din Galaţi.  
 
Apariţia acestei instituţii de învăţământ superior particular creează posibilitatea unei stări de 
concurenţă, menite să valorif ice superior calităţile individuale şi cele mai înalte cunoştinţe în 
domeniile studiate, degrevând statul de importante cheltuieli în legătură cu educarea iniţială
a tinerilor şi pregătirea continuă a adulţilor. 
 
Universitatea funcţionează într-un sediu nou dotat cu săli de conferinţă, trei amfiteatre şi
peste 30 de săli de curs şi seminarii, laboratoare, săli de lectură şi depozit de carte. In anul 
2006 a fost dat în folosinţă un modern sediu administrativ şi o bibliotecă la standarde 
europene. 
 
Universitatea “Danubius” cuprinde patru facultăţi: Drept, Ştiinţe Economice, Ştiinţe ale 
Comunicări şi Facultatea de Relaţ ii Internaţ ionale şi Studii Europene. 
 
Per ansamblu, învăţământul superior din judeţul Galaţi cunoaşte o creştere a numărului de 
facultăţi şi a celui de studenţi înscrişi. Majoritatea studenţ ilor înscrişi urmează forma 
învăţământului de zi. Numărul de cadre didactice a cunoscut o uşoară reducere în perioada 
de referinţă.

8 Mai multe informaţii  sunt disponibile pe site-ul instituţiei: http://www.ugal.ro/  
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Tabel nr. III.6.6. Învăţământ superior public şi privat 
 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Instituţ ii de 
învăţământ 
superior 

2 2 2 2 2

Facultăţ i - total - 19 24 24 19 20
Studenţi înscrişi 16.379 18.303 19.757 21.006 20.363
din total studenţi
înscrişi: 
• la învăţământ 
de zi 

12.616 11.996 13.318 13.918 14.313 

Personal didactic 762 737 695 689 664
Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 

 
În judeţul Galaţi funcţionează 4 instituţii de învăţământ primar  şi gimnazial pentru copii cu 
deficienţe. Cursurile acestora sunt urmate de un număr tot mai redus de copii cu deficienţe, 
în anul şcolar 2008/2009 fiind înscrişi mai puţ ini elevi decât în anul 2004/2005. 
 

Tabel nr. III.6.7. Învăţământ primar şi gimnazial pentru copii cu deficienţe

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Şcoli primare şi
gimnaziale 5 5 4 4 4

Elevi înscrişi 658 577 522 457 390
Personal didactic 164 155 141 130 119

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
În ceea ce priveşte repartizarea teritorială, se constată faptul că 78,5% din grădiniţele 
judeţului şi 93,9% dintre licee sunt localizate în mediul urban. În schimb, 71,7% din şcolile 
generale din judeţ sunt localizate în zona rurală.

Tabel nr. III.6.8. Unităţi de învăţământ pe categorii de localităţi

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

grădiniţe de copii
şcoli generale 
licee 

65
172 
32 

59
159 
32 

67
140 
32 

70
139 
32 

70
138 
33 

grădiniţe de copii
şcoli generale 
licee 

62
46 
30 

53
43 
30 

53
40 
30 

56
40 
30 

55
39 
31 

grădiniţe de copii
şcoli generale 
licee 

3
126 
2

6
116 
2

14
100 
2

14
99 
2

15
99 
2

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
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În ceea ce priveşte baza materială, se remarcă reducerea uşoară a numărului de săli de 
clasă, cabinete şi ateliere şcolare, alături de o creştere nesemnif icativă a numărului de 
laboratoare şi săli de gimnastică.

Tabel nr. III.6.9. Baza materială a învăţământului 
 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Săli de clasă şi
cabinete 
şcolare 

2.900 2.838 2.762 2.671 2.655 

Laboratoare 790 764 811 829 845
Săli de 
gimnastică 113 105 109 108 115 

Ateliere şcolare 194 204 189 173 169
Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 

 
Studiul de piaţă realizat de Euro Project Consulting Iaşi arată că mediul urban are în general 
o reţea de şcoli, licee, facultăţi foarte bine dezvoltată. Un nivel înalt de mulţumire se 
înregistrează la nivelul mediului urban şi vizavi de calitatea actului educaţional.  

Gradul de satisfacţiei în mediul rural este foarte ridicat pentru toate cele patru aspecte 
analizate: 
 

numărul de grădiniţe, şcoli,  licee;  
calitatea actului educaţional în grădiniţe, şcoli, licee; 
clădirile/spaţ iile în care îşi desfăşoară activitatea grădiniţele, şcolile, liceele  

 

CONCLUZII  

Deşi populaţia se declară mulţumită de sistemul educaţional, acesta necesită o abordare 
strategică şi îmbunătăţiri semnificative, având în vedere că de la an la an se manifestă o
tendinţă de scădere a populaţiei şcolare, fapt ce duce la reducerea unităţilor de învăţământ, 
respectiv a personalului didactic. Pentru a realiza o strategie de dezvoltare a judeţului Galaţi
din acest punct de vedere, se impune crearea unor proiecte de conştientizare a populaţiei cu 
privire la importanţa educaţiei şcolare pentru viitorul unui copil şi evitarea abandonului 
şcolar.  
De asemenea, crearea de noi unităţi educaţionale şi reabilitarea celor existente reprezintă o
prioritate a dezvoltării sistemului educaţional din judeţul Galaţi. Astfel, copiii vor fi mai atraşi
de şcoală dacă vor învăţa în condiţii optime, în săli de clasă prevăzute cu mobilier nou şi
modern, cu săli de informatică dotate cu computere performante, săli de sport complet 
echipate. 

În ceea ce priveşte sistemul de învăţământ preşcolar, la nivelul judeţului Galaţi se observă
un fenomen de creştere a numărului de grădiniţe de la an la an.  

Referitor la problema scăderii numărului de cadre didactice, pentru a atrage cât mai mulţi
profesori să îşi desfăşoare activitatea în şcolile din judeţul Galaţi se poate opta pentru 
construcţia de locuinţe puse la dispoziţia acestora. Astfel, ei nu vor mai fi nevoiţi să parcurgă
distanţe mari zilnic, de la domiciliul personal la şcoală şi invers. De asemenea, organizarea 
unor programe de calificare profesională ar fi benefice, atât pentru profesori, cât şi pentru 
elevi, asigurându-le un nivel înalt de educaţie. 
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O altă tendinţă înregistrată la nivelul judeţului Galaţi este aceea de creştere a numărului de 
licee economice, simultan cu reducerea numărului de licee cu profil tehnic. În acest scop, se 
recomandă crearea unor programe de promovare a liceelor cu profil tehnic viitorilor liceeni. 
Obiectivul acestor programe este de informare cu privire la meseriile ce pot fi obţinute în 
urma absolvirii unui liceu cu profil tehnic, care ar fi facultăţile la care se pot înscrie după
terminarea liceului, ce perspective le oferă un astfel de liceu.  

Un alt aspect ce trebuie îmbunătăţit în ceea ce priveşte sistemul educaţional al judeţului 
Galaţi este numărul redus de şcoli de arte şi meserii (doar două în întregul judeţ). Acestea 
devin tot mai puţin atractive pentru elev, prin urmare, se impune implementarea unor 
proiecte care să le prezinte elevilor avantajele oferite de astfel de şcoli. 
Din perspectiva învăţământului superior, judeţul Galaţi se bucură o creştere a numărului de 
facultăţi şi a celui de studenţi înscrişi. Existenţa a două universităţi, Universitatea „Dunărea 
de Jos” şi Universitatea „Danubius” oferă tinerilor studenţi o varietate de domenii de 
interes, menite să valorifice superior calităţile individuale şi cele mai înalte cunoştinţe în 
domeniile studiate. Aceste instituţii organizează studii postuniversitare şi masterat cu durata 
de 1-2 ani. Pentru a pune în valoare acest aspect referitor la învăţământul superior este 
esenţial implementarea unor programe de atragere a viitorilor studenţi să urmeze studiile 
facultăţilor din municipiul Galaţi. Aceste campanii de informare şi prezentare a universităţilor 
vor avea loc atât la nivel local, cât şi la nivelul judeţelor vecine, precum Vrancea, Tulcea, 
respectiv Brăila. De asemenea, se recomandă organizarea unor evenimente, proiecte, 
concursuri la nivel de facultăţi, pentru a evidenţia nivelul educaţional înalt de care vor 
beneficia viitorii studenţi. 

Cu privire la instituţiile de învăţământ primar şi gimnazial pentru copiii cu deficienţe, judeţul 
Galaţi dispune de 4 astfel de instituţii, un număr suficient raportat la totalul copiilor cu 
deficienţe.  

Sub aspectul repartizării teritoriale se observă o deficienţă a grădiniţelor şi şcolilor generale 
localizate în mediul rural. Pentru a îmbunătăţi această situaţie se propune implementarea 
unor programe care să vizeze extinderea reţelei unităţilor de învăţământ (grădiniţe, şcoli) din 
mediul rural. 

În ceea ce priveşte baza materială a învăţământului, statisticile arată un număr redus de 
laboratoare, săli de gimnastică, respectiv ateliere şcolare. Prin urmare, este recomandat 
înfiinţarea unor astfel de săli la nivelul fiecărei şcoli, pentru ca elevii să desfăşoare cursurile 
la un înalt nivel educaţional, la standarde europene. 
Ţinând cont de faptul că municipiul Galaţi prezintă o reţea de şcoli, licee şi facultăţi foarte 
bine dezvoltată, se impune concentrarea interesului prin prisma extinderii reţelei de unităţi
de învăţământ în celelalte oraşe ale judeţului Galaţi, cum ar fi Târgu Bujor, respectiv Bereşti.  

Din perspectiva sistemului educaţional rural, strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi trebuie 
să cuprindă măsuri de extindere a reţelei de grădiniţe şi şcoli, precum şi dotarea lor cu 
echipamente în comunele Independenţa, Iveşti, Oancea, Şendreni. În plus, se impune 
organizarea de cursuri de calificare profesională cadrelor didactice din comunele Iveşti, 
Lieşti, Buciumeni, Drăguşeni, Munteni. O altă prioritate constă în modernizarea şi
reabilitarea clădirilor/spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea grădiniţele, şcolile, liceele din 
comunele: Iveşti, Buciumeni, Jorăşti, Costache Negri, Ghidigeni, Gohor, Certeşti, Fundeni, 
Drăgăneşti, Şendreni, Vârlezi. 
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III.6.2. Cultura 
 
Per ioada de referinţă cunoaşte o creştere uşoară a numărului de biblioteci din judeţ , cu 
aproximativ 4% în 2008 faţă de 2004.  
 

Tabel nr. III.6.10. Reţeaua şi activitatea bibliotecilor 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

BIBLIOTECI LA 
SFÂRŞITUL 
ANULUI 

295 315 319 312 308 

din care :
universitare 
specializate 
şcolare 
publice 

2
16 
217 
60 

2
13 
243 
57 

2
15 
241 
61 

1
14 
235 
62 

2
15 
229 
62 

VOLUME EXISTENTE LA
SFÂRŞITUL ANULUI – mii 3.798,4 3.696,8 3.696,8 3.287,8 3.843,1 

CITITORI ÎNSCRIŞI - mii 130,5 136,1 127,3 113,1 117,9
din care la biblioteci:

universitare 
specializate 
şcolare 
publice 

8,5 
3,4 
75,0 
43,6 

10,5 
2,1 
65,9 
57,6 

10,6 
1,2 
61,5 
54,0 

0,5 
1,3 
60,5 
50,8 

5,7 
4,2 
56,8 
51,2 

VOLUME ELIBERATE - mii 1.628,2 1.681,3 1.681,3 1.611,5 1.739,2
Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 

 
În domeniul radioului şi televiziunii, la nivelul judeţului numărul de abonamente la radio a 
scăzut cu 6,8%, iar numărul de abonamente la televiziune a scăzut cu 6%. 

 
Tabel nr. III.6.11. Abonamente la radio şi televiziune (la sfârşitul anului) 

 

2004 2005 2006 2007 

ABONAM ENTE LA RADIO 140.558 138.131 138.131 130.874
ABONAM ENTE LA
TELEVIZIUNE 161.309 154.921 156.475 151.612 

Abonamente la 1000 locuitori la:
radio 
televiziune 

225,9 
259,3 

222,6 
249,7 

223,0 
252,9 

212,4 
246,0 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2008 
 
În cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii există un cinematograf 3D, însă de mici 
dimensiuni, care difuzează în special f ilme de animaţ ie. 
 
În schimb, se menţine constant numărul de instituţii de spectacol, în municipiul Galaţi
funcţionând Teatrul Muzical „Nae Leonard”, Teatrul Dramatic „Fani Tardini” şi Teatrul de 
Păpuşi „Gulliver”, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Casa de Cultură a Sindicatelor, Casa 
de Cultură Studenţească.. Activitatea acestora se bucură de un succes important la public, 
dovadă f iind numărul de spectacole în creştere de la un an la altul şi aproape dublarea 
numărului de spectatori plăt itori de bilete. 
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Biblioteca Franceză “Eugen Ionesco” iniţiată în 1990 de către doi profesori de franceză
gălăţeni, biblioteca a luat f iinţă în 1995 cu un fond de 7000 de volume, care s-au arătat cu 
adevărat utile pentru sistemul de învăţământ liceal şi universitar local. Din cauza unor 
probleme de locaţie şi de funcţionare care au pus în pericol această instituţ ie fragilă, în 1998 
a luat f iinţă asociaţia „Les A mis de la Bibliothèque Française de Galati“. Condusă de editorul 
Jacques Hesse, asociaţia numără printre membrii ei numele unor cunoscuţi scriitori şi
intelectuali francezi, între care Dominique Fernandez, Catherine Durandin, Pierre Nora, 
Marcel Moreau, Yves Bonnefoiy, Bernard Clavel şi alţii. Asociaţia a reusit – cu sprijinul 
logistic, f inanciar, dar mai ales prin interesul şi participarea personală ale unor donatori 
privaţi şi unor  asociaţii inimoase din diverse oraşe franceze – să salveze şi chiar să
intensif ice activitatea educaţională şi culturala a acesteia, ca şi schimburile culturale 
romano-franceze din zonă.

Centrul Cultural Dunărea de Jos Galaţi, instituţie profesionistă de specialitate, având drept 
misiune: 
- promovarea valorilor civilizaţiei, culturii şi artei naţ ionale şi universale; 
- cercetarea, conservarea şi promovarea tradiţiei şi creaţiei populare româneşti  şi ale etniilor 
aflate pe teritoriul judeţului Galaţi;  
- organizarea de cursuri teoretice şi practice necesare formării depr inderilor artistice. 
Acţionează conform principiilor libertăţii spiritului creator, ale autonomiei actului cultural, 
ale neangajării politice şi ale primatului valorii şi şansei egale în cultură.

Biblioteca V.A. Urechia a fost înfiinţată în anul 1889, având ca prim fond de carte donaţia 
academicianului Vasile Alexandrescu Urechia. Biblioteca "V. A. Urechia" dispune de peste 
600.000 de tit luri şi are peste 150 de abonamente la ziare şi reviste. În privinţa serviciilor, 
biblioteca şi-a organizat şi dispune de secţii de împrumut pentru adulţi şi copii, sală cu lucrări 
enciclopedice de referinţă, săli de lectură specializate cu 190 de locuri, sală de audiţii şi
video, cataloage alfabetice şi sistematice, pe f işe, pentru colecţiile proprii, cataloage tipărite 
pentru cărţi româneşti şi străine, catalog on-line al publicaţiilor monografice, servicii 
specializate de informare biografică, o bibliografie a judeţului Galaţ i.  
 
De un succes similar se bucură şi instituţiile muzeale din judeţul Galaţi,  numărul acestora 
crescând la 14 unităţi în anul 2008. Numărul de vizitatori ai muzeelor a crescut de asemenea 
cu peste 315% în perioada de referinţă.

Tabel nr. III.6.12. Reţeaua şi activitatea unităţilor culturale 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

UNITĂŢI ŞI INSTALAŢII 
CINEMATOGRAFICE – 
TOTAL 

5 3 3 1 1

Locuri în cinematografe 2.541 1.671 1.671 150 150
Spectacole date la 
cinematografe – total 3.664 2.219 866 441 422 

Spectatori la cinematografe –
mii persoane 80 29 11 4 5 

INSTITUŢII DE 
SPECTACOL 3 3 3 3 3
din care :

teatre dramatice 
teatre de păpuşi
teatre muzicale de estradă

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
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sau de operetă
SPECTACOLE ŞI
CONCERTE 487 498 536 549 588 
din care :

teatre dramatice 
teatre de păpuşi
teatre muzicale de estradă
sau de operetă

131 
176 
180 

133 
189 
176 

134 
197 
205 

103 
224 
222 

121 
257 
210 

SPECTATORI ŞI AUDITORI 
- mii persoane - 67,0 69,8 90,4 84,4 104,6 
din care :

teatre dramatice 
teatre de păpuşi
teatre muzicale de estradă
sau de operetă

15,4 
115,5 
36,1 

17,9 
21,9 
30,0 

27,5 
22,0 
40,9 

17,4 
223,8 
43,2 

20,9 
31,5 
52,2 

MUZEE 9 10 10 12 14
Vizitatori în muzee - mii 
persoane 169,4 326,5 302,8 242,7 281,5 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
În ceea ce priveşte nivelul percepţiilor, rezultatele studiului de piaţă, relevă un grad mare de 
nemulţumire în ceea ce priveşte viaţa culturală a oraşelor şi municipiilor. În mediul rural 
situaţia se prezintă mai bine, înregistrându-se un grad mediu de satisfacţie. 
 
Un nivel scăzut de mulţumire se înregistrează la nivelul mediului urban şi vizavi de numărul 
de cinematografe şi faţadele instituţiilor de cultură. În mediul rural starea clădirilor de 
patromoniu reprezintă un important motiv de insatisfacţie.   
 
Accesul la instituţ iile religioase în mediul urban este destul de facil pentru toate zonele de 
reşedinţă analizate. 

 

CONCLUZII 

În ceea ce priveşte numărul bibliotecilor existente la nivelul judeţului Galaţi, se observă o
reducere uşoară în 2008 faţă de anul 2003. Prin urmare, pentru îmbunătăţirea acestui 
aspect se propune înfiinţarea de noi biblioteci, în special cele de tip şcolar şi public. De 
asemenea, se recomandă modernizarea şi dotarea acestor biblioteci cu calculatoare 
performante, acces la internet, realizarea unor prezentări de documentare ştiinţifice, 
deschiderea unor cafenele şi ceainării în incinta bibliotecii, organizarea de lansări de carte, 
toate aceste aspecte contribuind semnificativ la creşterea interesului public pentru biblioteci. 
Biblioteca VA Urechia funcţionează deja după acest model, astfel că bibliotecile din judeţ au 
un model pe care le pot replica.  

Potrivit statisticilor, în judeţul Galaţi există un singur cinematograf. Această situaţie 
dramatică se impune a fi remediată prin construirea unor noi cinematografe, atât în 
municipiul Galaţi, cât şi în Tecuci, Târgu-Bujor, respectiv Bereşti. Aceste cinematografe vor fi 
dotate şi echipate conform standardelor europene (sistem audio-video de ultimă generaţie, 
ecran tip 3D, mobilier nou, filme atractive, recent apărute pe marile ecrane etc.). Prin 
urmare, locuitorii judeţului se vor bucura de existenţa unor modalităţi diferite de petrecere a 
timpului liber, nu numai participând la spectacole muzicale de estradă sau de operetă. În 
plus, pentru creşterea nivelului vieţii culturale a oraşelor şi municipiilor din judeţul Galaţi se 
propune organizarea a cât mai multe spectacole şi concerte cu actori şi formaţii muzicale de 
renume din România şi nu numai.  
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Pentru a îmbunătăţi această situaţie se impune înfiinţarea unor rute directe ale mijloacelor 
de transport din municipiu către instituţiile culturale.  

Referitor la situaţia infrastructurii culturale la nivel de judeţ, se observă necesitatea reabilitării 
şi modernizării clădirilor de patrimoniu, cu excepţia celor din comunele Bălăşeşti, Certeşti, 
Griviţa, Iveşti, Nicoreşti şi Poiana, clădirile de aici fiind în stare bună, potrivit locuitorilor. 
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III.7. SĂNĂTATEA ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ

III.7.1. Situaţia existentă în domeniul sanitar    
 
În perioada 2004–2008, domeniul sanitar majoritar de stat a cunoscut schimbăr i minore la 
nivelul judeţului Galaţi. Astfel se remarcă o scădere uşoară a numărului de policlinici, 
dispensare medicale şi creşe şi o creştere a numărului de cabinete medicale (individuale) de 
familie, cabinete stomatologice (individuale) şi centre medicale (de specialitate). La nivelul 
judeţului există o colaborare cu spitalul Bordeaux, Franţa. În prezent profesori şi cadre 
didactice gălăţene îşi fac stagii de pregăt ire şi schimburi de experienţă la Bordeaux, iar 
profesori specialişti vin la Galaţi şi susţin conferinţe pe diverse teme de specialitate. 
 

Tabel nr. III.7.1. Numărul de unităţi sanitare - sector majoritar de stat 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

Spitale 11 11 11 11 11
Policlinici 2 2 2 1 1
Dispensare medicale 5 4 4 5 4
Cabinete medicale 
(individuale) de familie 241 244 243 239 239 

Cabinete stomatologice 
(individuale) 109 104 105 105 102 

Creşe 2 2 2 1 1
Farmacii 13 11 11 10 11
Centre de diagnostic şi
tratament 1 1 - - -

Centre medicale (de 
specialitate)  - - 1 1 2

Ambulator ii de spital 8 7 7 8 8
Paturi în spitale 3.512 3.425 3.425 3.360 3.315
Paturi în creşe 130 180 160 180 180

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
Subfinanţarea domeniului sanitar majoritar de stat conduce la existenţa unei infrastructuri 
sanitare deficitare şi la o calitate semnif icativ redusă a serviciilor de sănătate oferite 
populaţ iei.  
 
Domeniul sanitar privat se dovedeşte a f i mult mai dinamic. În perioada analizată, la nivelul 
judeţului se constată o creştere a numărului de unităţ i sanitare la toate capitolele. Astfel, faţă 
de anul 2004 în anul 2008 funcţionează cu 4 cabinete medicale de familie mai puţine, cu 
24,39% mai multe cabinete medicale de medicină generală, cu 60,74% mai multe cabinete 
medicale de specialitate, cu 13,91% mai multe cabinete stomatologice, cu 17,64% mai multe 
laboratoare medicale, cu 14,2% mai multe laboratoare de tehnică dentară, cu 7% mai multe 
farmacii, cu 37,5% mai multe puncte farmaceutice, cu 100% mai multe centre medicale. 
 
Din 1 iulie 2010, spitalele au trecut la administraţiile publice locale. Prin transferul către 
autorităţile locale se urmăreşte şi creşterea autonomiei spitalelor din punct de vedere 
managerial. Astfel, autorităţile locale vor avea în administrare logistică, f inanciară şi umană
tot ce înseamnă unitate sanitară publică. Descentralizarea înseamnă şi că managerul din 
aceste unităţi va încheia contractul de management cu conducerea administraţiei locale şi
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nu cu ministrul Sănătăţ ii, cum se întâmpla. Astfel, concursurile pentru ocuparea funcţiilor de 
manager sunt organizate de către consiliile judeţene/locale, după caz. 
Consiliul Judeţului Galaţi a preluat 4 spitale : Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol 
Andrei”, Spitalul de Pneumoftiziologie, Spitalul de Boli Infecţionase şi Spitalul Iveşti. 
Celelalte spitale au trecut în administrarea consiliilor locale, astfel: 
- Consiliul Local Galaţ i: Spitalul de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan”, Spitalul de Obstetrică –
Ginecologie „Buna Vestire”, Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna”, Spitalul CFR, Spitalul 
de Urgenţă Militar „Aristide Serfioti”; 
- Consiliul Local Târgu Bujor: Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor; 
- Consiliul Local Tecuci: Spitalul Clinic „Transilvania”, Spitalul Municipal „Anton Cincu”. 
 

Tabel nr. III.7.2. Numărul de unităţi sanitare - sector privat 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

Cabinete medicale de familie 11 11 11 14 15
Cabinete medicale de medicină generală 41 58 49 47 51
Cabinete medicale de specialitate 107 108 125 110 172
Cabinete stomatologice 115 118 124 127 131
Laboratoare medicale 17 22 31 33 20
Laboratoare de tehnică dentară 7 7 9 8 8
Farmacii 98 98 98 105 105
Puncte farmaceutice 48 48 48 70 66
Depozite farmaceutice 9 9 9 9 9
Centre medicale 2 3 3 3 4

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
În ceea ce pr iveşte cadrele medico-sanitare, sectorul public cunoaşte o reduceri de personal 
la toate categoriile cu excepţia personalului sanitar auxiliar. Dimpotrivă, sectorul privat se 
remarcă prin creşteri importante de personal în toate specializările existente. 
 

Tabel nr. III.7.3. Cadre medico – sanitare: sector public 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

Medici 724 729 690 728 719
Stomatologi 130 125 126 120 119
Farmacişti 30 18 18 19 20
Personal sanitar mediu 2.679 2.573 2.481 2.677 2.733
Personal sanitar auxiliar 1.459 1.425 1.396 1.557 1.589

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 

Tabel nr. III.7.4. Cadre medico – sanitare: sector privat 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

Medici 85 87 87 89 90
Stomatologi 100 107 107 110 110
Farmacişti 156 156 156 166 166
Personal sanitar mediu 357 489 517 594 589
Medici la 10000 locuitori 13,0 13,2 12,6 13,3 13,2
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Stomatologi la 10000 locuitori 3,7 3,7 3,8 3,7 3,7
Farmacişti la 10000 locuitori 3,0 2,8 2,8 3,0 3,0
Personal sanitar mediu la 10000 
locuitori 48,8 49,3 48,5 53,1 54,1 

Personal sanitar mediu la un medic 3,8 3,8 3,9 4,0 4,1
Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 

 
Locuitorii municipiilor Galaţi, Tecuci şi oraşului Bereşti sunt foarte nemulţumiţ i de numărul de 
spitale şi policlinici. Cel mai mare grad de insatisfacţie se înregistrează în oraşul Bereşti.  
În ceea ce priveşte starea spitalelor şi policlinicilor, situaţia este şi mai rea. 
 
Sistemul de sănătate din mediul rural este apreciat ca f iind mai degrabă satisfăcător pentru 
toate cele patru aspecte analizate: 
 

numărul de dispensare, policlinici; 
calitatea actului medical; 
dotarea cu echipamente a dispensarelor, policlinicilor; 
spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară activitatea dispensarele, policlinicile. 
 

CONCLUZII  

Sub aspectul domeniului medical, la nivelul judeţului Galaţi se poate observa o tendinţă de 
scădere a numărului de policlinici şi dispensare medicale în sistemul public. Din acest motiv, 
se impune ca strategia de dezvoltare a judeţului să cuprindă proiecte de îmbunătăţire a 
infrastructurii de sănătate publică.

De asemenea, spitalele trebuie să fie modernizate şi complet dotate cu echipamente 
medicale performante, care să permită medicilor să le ofere pacienţilor diagnosticul şi
tratamentul optim. Acest obiectiv este vizat şi prin construirea unui Spital regional, complet 
echipat şi dotat, care să ofere pacienţilor servicii medicale de un înalt nivel calitativ. 

O altă problemă cu care se confruntă în prezent judeţul Galaţi este scăderea semnificativă a
personalului medical din sectorul public, crescând cel din sectorul privat. Pentru păstrarea 
resurselor umane implicate în actul medical şi atragerea de noi specialişti se recomandă
crearea de locuinţe de servici, facilitând astfel accesul către spital a medicilor care au 
rezidenţa în alt judeţ. Contractele de colaborare cu doctorii specialişti din Bordeaux care 
organizează programe de perfecţionare a medicilor din sectorul majoritar de stat reprezintă o
practică care poate fi replicată la o scară cât mai largă.
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III.7.2. Asistenţa socială

În totalul cheltuielilor cu protecţia socială a şomerilor, ajutorul de şomaj a avut ponderea cea 
mai ridicată în ult imii patru ani (2005 - 2008). În 2004, ponderea cea mai ridicată au avut-o 
plăţile compensatorii efectuate în cadrul programelor de restructurare, privatizare şi
lichidare.  
 

Tabel nr. III.7.5. Cheltuieli cu protecţia socială a şomerilor 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

Total – mii.lei 97.604 28.024 26.263 24.008 23.167 
Ajutor de şomaj 19,3% 46,7% 45,6% 47,0% 44,7%
Ajutor de integrare 
profesională 2,3% 7,0% 4,4% 3,1% 3,1% 

Alocaţie de sprijin 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Cheltuieli pentru formarea 
profesională 0,1% 1,1% 1,1% 0,6% 0,7% 

Plata absolvenţ ilor 1,4% 6,7% 6,6% 6,8% 5,3%
Plăţi pentru stimularea
şomerilor care se 
angajează
înainte de expirarea 
perioadei 
de şomaj 

1,0% 1,0% 0,5% 0,8% 2,4% 

Plăţi pentru stimularea
mobilităţii forţei de muncă 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 

Plăţi pentru stimularea
angajatorilor care 
încadrează
şomeri din categoria 
defavorizaţi

3,0% 6,2% 8,8% 11,1% 13,4% 

Plăţi compensatorii 
efectuate în cadrul 
programelor de 
restructurare, privatizare şi
lichidare 

62,3% 1,5% 0,6% 1,0% 0,6% 

Alte cheltuieli 10,4% 29,7% 32,2% 29,2% 29,5%
Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 

 
Pe lângă ajutorul de şomaj acordat potr ivit legilor şi reglementărilor în vigoare, şomerii din 
judeţul Galaţi beneficiază şi de ajutoare de integrare profesională, alocaţii de sprijin, 
stimulente f inanciare pentru formarea profesională şi pentru sprijinul celor care se angajează
înainte de expirarea perioadei de şomaj, plăţ i pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă şi
plăţi pentru stimularea angajatorilor care încadrează şomeri din categoria defavorizaţi. De 
asemenea, la Galaţ i au fost implementat proiecte cu f inanţare prin programul PHA RE 
RICOP, ce a avut ca şi grup ţintă persoanele disponibilizate ca urmare a restructurării 
industriale. 
 
Numărul pensionarilor sprijiniţi din asigurările sociale de stat şi al pensionarilor de invaliditate 
se află într-o creştere uşoară la nivel de judeţ, în t imp ce numărul de beneficiari de ajutor 
social de stat şi de pensionari agricultori a cunoscut o reducere semnif icativă.
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Tabel nr. III.7.6. Numărul mediu al pensionarilor 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

Pensionari asigurări sociale 
de stat 111.651 112.701 112.701 115.503 116.661 

Pensionari de invaliditate 8.255 8.907 9.488 9.716 9.703 
Pensionari I.Ov.R.
(invalizi,orfani şi văduve de 
război) 

451 404 357 312 265 

Beneficiari de ajutor social 
de stat 62 51 44 37 31 

Pensionari agricultori 42.876 38.964 32.673 30.760 28.841 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 
Nivelul pensiilor lunare a cunoscut o dinamică pozitivă în toată perioada de referinţă, pentru 
toate categoriile de pensionari. 
 

Tabel nr. III.7.7. Pensia medie lunară

- lei / persoană - 2004 2005 2006 2007 2008 

Pensionari asigurări sociale 
de stat 2.494.433 285 327 417 621 

Pensionari de invaliditate 1.771.531 200 238 301 436 
Pensionari I.Ov.R.
(invalizi,orfani şi văduve de 
război) 

2.095.167 219 230 240 247 

Beneficiari de ajutor social 
de stat 689.261 77 86 107 155 

Pensionari agricultori 803.885 94 121 162 252 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
 

Tabel nr. III.7.8. Cantine de ajutor social 
 

- lei / persoană - 2004 2005 2006 2007 2008 

Numărul cantinelor 2 2 2 2 2
Capacitatea cantinelor 
(locuri) 1.641 1.617 1.620 1.127 1.158 

Beneficiari ai cantinelor 
(persoane) 1.052 1137 1020 912 915 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţ i, ediţia 2009 
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Structura instituţională a Asistenţei Sociale în judeţul Galaţi

Potrivit Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte şi promovării 
şi protecţiei drepturilor copilului 2009-2013, în judeţul Galaţi sunt autorizate să funcţioneze 
mai multe ONG-uri care acordă servicii sociale specializate, după cum urmează:
• servicii sociale la domiciliul vârstnicilor dezavantajaţi - Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor; 
Fundaţ ia Creştin Ortodoxă Filantropia; Fundaţia Împreună Galaţ i;  
• servicii socio-medicale acordate persoanelor dezavantajate - Fundaţ ia de Nursing 
Comunitar; 
• servicii psihosociale pentru copii aflaţi în situaţii de risc - Fundaţia “Inimă de copil”; 
Fundaţ ia pentru Sprijunul Familiilor cu mulţi copii af late în situaţie de risc social din judeţul 
Galaţ i -„Familia”; 
• servicii sociale pentru persoane aflate in dif icultate - Fundaţia Împreună; Fundaţ ia pentru 
Sprijunul Familiilor cu mulţ i copii af late în situaţie de risc social din judeţul Galaţi -„Familia”; 
• servicii de reintegrare sociale a persoanelor cu handicap locomotoriu - Asociaţia 
persoanelor cu handicap “Sporting Club”  
• servicii psihosociale pentru copii şi t inerii cu handicap - Fundaţia pentru O Viaţă mai Bună;
• servicii sociale pentru persoanele aflate în dif icultate - Fundaţ ia Cuvântul Întrupat; 
• protecţia sociala a copiilor şi tinerilor cu handicap sever - Fundaţia Tanner Romania 
Mission. 
 

Tabel nr. III.7.9 Situaţia centralizată pe municipii, comune şi oraşe a judeţului Galaţi

Nr. 

crt 

Jud. 
Galaţi

Persoane 
vârstnice

Persoane 
singure 

Persoane 
cu 

handicap 

Nr. 
asistenţi
sociali 

Serviciul de 
Asistenta 
Sociala 

Compartiment 
de Asistenta 

Sociala 

1 MUNICIPII 130 315 5 651 32 2 -

2 ORASE 565 171 150 6 - 2

3 COMUNE 25 244 7 690 4 207 76 19 36

TOTAL 25 939 8 176 10 008 118 21 38

Sursa: Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte şi promovării 
şi protecţiei drepturilor copilului 2009-2013 

 
Pentru integrarea educaţională, ocupaţională şi socială a tinerilor la nivelul judeţului 
funcţionează următoarele servicii:  
• Centrul Social Integrat „Sprijin la Greu” aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului 
Galaţ i. Acesta oferă locuinţe sociale unui număr de 40 de t ineri proveniţ i din centrele de 
plasament 
• Fundaţia „Împreună” a preluat 6 tineri cu deficiente proveniţi din centrele de plasament 
Galaţ i
• În conformitate cu prevederile Legii nr. 116/2001 pr ivind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale, 29 de tineri au încheiat contracte de solidaritate sociala cu AJFOM 
Galaţ i în urma cărora s-au f inalizat 15 contracte de muncă
• Proiectul „Atelier Şcoala Confecţii Textile” f inanţat de Regiunea Piemonte Italia este 
destinat formarii profesionale in meseria de confecţioner textile pentru tinerii proveniţ i din 
centrele de plasament 
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• Proiectul „Reţea regională de centre de instruire pentru tinerii proveniţi din instituţiile de 
ocrotire” - 50 de tineri proveniţi din instituţii de ocrotire din Galaţi au urmat cursuri de 
calif icare în cele mai căutate meserii pe piaţa muncii.  
 
In municipiul Galaţi trăiesc în prezent 40.302 de persoane vârstnice cu vârsta peste 60 ani, 
reprezentând peste 12,4% din populaţ ia totală a municipiului Galaţ i dintre care 368 sunt 
instituţionalizaţ i în cămine de bătrâni f inanţate de stat: 
• 182 de persoane sunt asistate în Căminul de persoane vârstnice „Sfântul Spiridon” 
• 75 de persoane asistate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Stefan cel Mare 
• 80 de persoane asistate în centrul medico social. 
 

Tabel nr. III.7.10 Situaţia persoanelor cu handicap din mun. Galaţi, aflate în evidenţe
DGASPC 

Fizic Semantic Auditiv Vizual Mental Psihic Asociat SIDA/ 
HIV 

Boli 
rare 

Surdoc
ecitate Total 

Gr. I 739 174 0 83 572 39 227 159 1 0 275
0

Gr. II 1103 970 32 455 814 225 385 33 1 407 442
5

Gr. III 538 569 20 133 168 31 113 2 0 7 158
1

Gr. IV 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4

Total 
general 2380 1716 52 1428 1554 295 725 194 2 414 876

0

Tabel nr. III.7.11 Numărul persoanelor cu handicap adulte, angajate, pe tip şi grad de 
handicap 

Fizic Semantic Auditiv Vizual Mental Psihic Asociat SIDA/HIV 
Boli 
rare 

Surdoc
ecitate 

Total 

Gr. I 6 5 0 25 0 0 0 3 0 0 39

Gr. II 47 54 2 13 2 2 5 2 0 79 206

Gr. III 52 46 3 9 6 1 6 1 0 2 126

Gr. IV 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Total 
genera

l

105 106 5 47 8 3 11 6 0 81 372

Sursa: Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte şi promovării 
şi protecţiei drepturilor copilului 2009-2013 

 
Din populaţia totală de copii a judeţului Galaţi,  aproximativ 2.500 erau beneficiari ai 
serviciilor sociale din cadrul sistemului de protecţia copilului, la data de 1 iulie 2010, după
cum urmează:
• 515 copii beneficiau de servicii de prevenire a separării de părinţi;  
• 772 copii beneficiau de plasament la rude/alte familii;  
• 818 copii erau protejaţi în asistenţă maternală;
• 349 copii/tineri beneficiau de îngrijire în centre de plasament publice; 
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• 54 copii/tineri beneficiau de îngrijire în centre de plasament pr ivate. 
 
De asemenea, un număr total de 1.772 copii sunt încadraţi într-un grad de handicap din 
care: 
• 102 în centru de plasament; 
• 107 plasament la un asistent maternal profesionist; 
• 60 plasament familial; 
• 1.338 în familie. 
 

Tabel nr. III.7.12 Lista serviciilor sociale din judeţul Galaţi

1. Servicii dezvoltate de DGASPC Galaţi

Denumirea institutiei / serv iciului Categoria beneficiarilor 

Complexul de Servicii Irene si 
Stuart 

- copii cu handicap neuro-psiho-motor proveniti din 
familii care nu pot asigura creşterea/îngrijirea/ 
recuperarea copiilor; 

1 Centrul de plasament Negru 
Voda 

- copiii fara handicap, separati, temporar sau definitiv, de 
parintii lor, ca urmare a stabilirii,  in conditiile legii, a 
masurii plasamentului / plasamentului in regim de 
urgenta in acest tip de serviciu 
- tineri care au împlinit 18 ani si care beneficiază, în 
condiţiile legii de protecţie specială

2 Centrul de primire copii - copii abuzati, neglijati, exploatati
- copii gasiti neinsotit i pe teritoriul judetului Galati 

3 Centrul de plasament nr. 2 

- copii /  tineri cu handicap mental scolarizati in unitati de 
invatamant special separati, temporar sau definitiv, de 
parintii lor, ca urmare a stabilirii,  in conditiile legii, a 
masurii plasamentului in acest tip de serviciu 

Complexul de servicii Iovan 
Iorgovan 

4 Centrul de plasament nr. 3 

copii cu handicap grav separati, temporar sau definitiv, 
de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in condit iile legii, a 
masurii plasamentului / plasamentului in regim de 
urgenta in acest tip de serviciu 

5 Centrul de zi copii cu handicap care beneficiază de o măsură de 
protecţie specială / sunt în risc de separare de familie 

6 Centru maternal 

- cuplurile mama – copil/copii af lati in situatie de 
dif icultate sau in risc de degradare/ruptura a legaturii 
familiale; 
- cuplul mama / copil abuzat sau neglijat; 
- cuplul mama – copil inclus intr-un program de 
restabilire a legaturii familiale. 

7 Centrul de plasament nr. 8 
- copii / tineri cu handicap senzorial scolarizati in unitati 
de invatamant special, separati, temporar sau definitiv, 
de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in condit iile legii, a 
masurii plasamentului in acest tip de serviciu 

8 Centrul de plasament nr. 9 
- copii /  tineri cu handicap mental scolarizati in unitati de 
invatamant special separati, temporar sau definitiv, de 
parintii lor, ca urmare a stabilirii,  in conditiile legii, a 
masurii plasamentului in acest tip de serviciu 

9 Casa Ştefan copiii fara handicap, separati, temporar sau definitiv, de 
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parintii lor, ca urmare a stabilirii,  in conditiile legii, a 
masurii plasamentului / plasamentului in regim de 
urgenta in acest tip de serviciu 

10 Casa Floare de colţ
copiii fara handicap, separati, temporar sau definitiv, de 
parintii lor, ca urmare a stabilirii,  in conditiile legii, a 
masurii plasamentului / plasamentului in regim de 
urgenta in acest tip de serviciu 

11 Casa Aurora 
copii / tineri cu handicap, separati, temporar sau 
definitiv, de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile 
legii, a masurii plasamentului / plasamentului in regim de 
urgenta in acest tip de serviciu 

12 Casa Tudor 
copii /t ineri cu handicap, separati,  temporar sau definitiv, 
de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in condit iile legii, a 
masurii plasamentului / plasamentului in regim de 
urgenta in acest tip de serviciu 

13 Casa Cireşarii 
copii / tineri fara handicap, separati, temporar sau 
definitiv, de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile 
legii, a masurii plasamentului / plasamentului in regim de 
urgenta in acest tip de serviciu 

14 Casa Monica 
copii / tineri fara handicap, separati, temporar sau 
definitiv, de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile 
legii, a masurii plasamentului / plasamentului in regim de 
urgenta in acest tip de serviciu 

15 Casa Andrei 
copii / tineri fara handicap, separati, temporar sau 
definitiv, de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile 
legii, a masurii plasamentului / plasamentului in regim de 
urgenta in acest tip de serviciu 

16 Casa Ana 
copii / tineri fara handicap, separati, temporar sau 
definitiv, de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile 
legii, a masurii plasamentului / plasamentului in regim de 
urgenta in acest tip de serviciu 

17 Casa Elena 
copii / tineri fara handicap, separati, temporar sau 
definitiv, de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile 
legii, a masurii plasamentului / plasamentului in regim de 
urgenta in acest tip de serviciu 

18 Casa Veronica 
copii / tineri fara handicap, separati, temporar sau 
definitiv, de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile 
legii, a masurii plasamentului / plasamentului in regim de 
urgenta in acest tip de serviciu 

19 Casa Crina 
copii / tineri fara handicap, separati, temporar sau 
definitiv, de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile 
legii, a masurii plasamentului / plasamentului in regim de 
urgenta in acest tip de serviciu 

20 
Centrul de asistenţă pentru 
copilul cu cerinte educative 
speciale Galati 

- copii /  tineri cu handicap mental scolarizati in unitati de 
invatamant special separati, temporar sau definitiv, de 
parintii lor, ca urmare a stabilirii,  in conditiile legii, a 
masurii plasamentului in acest tip de serviciu 
 

21 
Centrul de tranzit pentru copii 
victime ale traficului si 
neacompaniati 

Copii traficati / gasiti neinsotit i pe ter itoriul altor state 

Complexul de servicii Tecuci  
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22 
Centrul de asistenta pentru 
copilul cu cerinte educative 
speciale Tecuci 

- copii /  tineri cu handicap mental scolarizati in unitati de 
invatamant special separati, temporar sau definitiv, de 
parintii lor, ca urmare a stabilirii,  in conditiile legii, a 
masurii plasamentului in acest tip de serviciu 

23 Casa Speranta 

- copii /  tineri cu handicap mental scolarizati in unitati de 
invatamant special separati, temporar sau definitiv, de 
parintii lor, ca urmare a stabilirii,  in conditiile legii, a 
masurii plasamentului in acest tip de serviciu 

24 
Centrul de asistenta pentru 
copilul cu 
deficiente neuromotorii 

-copii cu handicap grav separati, temporar sau definitiv, 
de parintii lor, ca urmare a stabilirii, in condit iile legii, a 
masurii plasamentului / plasamentului in regim de 
urgenta in acest tip de serviciu 
-copii cu handicap care beneficiază de o măsură de 
protecţie specială / sunt în risc de separare de familie 

25 Casa David Austin Munteni 
- copii /  tineri cu handicap mental scolarizati in unitati de 
invatamant special separati, temporar sau definitiv, de 
parintii lor, ca urmare a stabilirii,  in conditiile legii, a 
masurii plasamentului in acest tip de serviciu 

2. Lista serviciilor dezvoltate de ONG-uri 
 
Nr.
crt. ONG – furnizori de servicii sociale – judetul Galati Categoria de beneficiari 

1 Asociatia Casa 
Noastra Galati 

Casa Sfanta Maria 
gazduire pe perioada 
determinata: copii 6 – 18 ani; 
tineri 18 – 26 ani 

Centrul turistic si de agrement 
pentru tineri in euroregiunea 
Dunarea de Jos C.E.T.A.T.E. 

tineri 18-26 ani aflati in situatie de
izolare sociala 

Centrul de informare, educare, 
consiliere si asistenta medicala 
Sanavita 

tineri 18- 26 ani aflati in situatie 
de saracie, boala, dif icultate in 
familie 

2

Asociatia 
Filantropica 
Crestin Ortodoxa 
«Sfantul Vasile 
cel Mare« Galati 

Centru de plasament pentru fete 
gazduire pe perioada 
determinata fete 7-18 ani, 18-26 
ani aflate in situatie de dif icultate 

3 Asociatia Nova 
2002 Galati Centrul maternal mama cu copilul 0-6 ani aflata in 

situatie de dif icultate in familie 

4
Asociatia 
Zambete de copii 
Galati 

Centrul pentru promovarea 
drepturilor persoanelor 
seropozitive 

copii, adulti HIV/SIDA 

Centrul de asistenta si sprijin 
pentru readaptarea copilului cu 
nevoi speciale 

copii 7-16 ani 

5 Fundatia Betesda 
Galati 

Centrul de plasament pentru copiii 
strazii -baieti copii , tineri 18-26 ani Centrul de plasament pentru copiii 
strazii - fete 

Centrul de zi pentru copii copii 7-16 ani aflat i in situatii de 
risc de separare de parinti 

6 Fundatia 
Cuvantul 

Centrul de zi pentru copii af lati in 
dif icultate copii 7-18 ani 
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Intrupat Galati

7
Fundatia 
Impreuna 
Galati 

Centrul de pregatire pentru o viata 
independenta tineri handicap 18-26 ani 

8

Fundatia pentru 
sprijinul familiilor 
cu multi copii 
aflate in situatie 
de risc social - 
Fundatia Familia 
Galati 

Centrul de zi pentru copii af lati in 
dif icultate copii 7-16 ani 

Centrul de recuperare pentru 
victimele violentei domestice 

copii, adult i victime ale violentei 
in familie 

Centrul de consiliere si prijin pentru 
parinti si copii familii in situatii de dif icultate 

Centrul de consiliere si sprijin 
pentru readaptarea copilului cu 
probleme psihosociale 

copii 7-16 ani delincventi 

Centrul de prevenire si combatere 
a violentei domestice 

copii, adult i victime ale violentei 
in familie 

Centrul de asistenta destinat 
agresorilor adulti 

Centrul de prevenire, evaluare si 
consiliere pentru persoanele aflate 
in situatie de risc sau dependente 
de alcool 

persoane adulte dependente de 
consumul de alcool 

9
Fundatia Tanner
Romania Mission 
Nicoresti 

Case de t ip familial 
Gazduire pe perioada 
nedeterminata copii, adult i 
handicap 

10 

Asociatia United
Cristian Aid 
Bunul 
Samaritean 
Nicoresti 

Casa de t ip familial Bridgid persoane adulte cu handicap 

3. Lista serviciilor sociale dezvoltate de consilii locale 
 
Nr.
crt. Denumirea institutiei / serviciului Categoria beneficiarilor 

1 Centrul de locuinte si sprijin pentru tineret Galati Tiner i proveniti din sistemul de 
protectie 

2 Centru de gazduire pentru familii af late in dif icultate 
Băleni Familii cu copii aflate in dif icultate 

3 Centru de gazduire pentru familii af late in dif icultate  
Şendreni Familii cu copii aflate in dif icultate 

4 Centru integrat servicii sociale Jorasti Familii af late in dif icultate
5 Centru de zi pentru copii în dif icultate Schela Copii provenit i din familii sărace
6 Centru social “O viata mai buna” Tecuci Familii in dif icultate
7 Centru de zi “Copii nostri” sat Ungureni, com Munteni Copii provenit i din familii in dif icultate
8 Centru de zi “Corni” comuna Corni Familii in dif icultate
9 Centru Educativ Sivita-pentru copii saraci com. Tulucesti Familii in dif icultate
Sursa: Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte şi promovării 

şi protecţiei drepturilor copilului 2009-2013 
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CONCLUZII  

Conform analizei prezentate, situaţia cheltuielilor cu protecţia socială a şomerilor a fost în 
creştere până în anul 2008, însă, din cauza crizei financiare actuale a intervenit o situaţie de 
reducere a acestor cheltuieli. În prezent, sub aspectul asistenţei sociale se observă existenţa
a trei fenomene: scăderea nivelului de trai al populaţiei, creşterea cazuisticilor sociale, 
precum şi înrăutăţirea cadrului legal cu privire la protecţia socială.
Direcţiile viitoare de urmat în acest sens sunt dezvoltarea de proiecte care să vizeze crearea 
de centre de zi (la nivel de judeţ), într-o manieră echilibrată, precum şi crearea de centre de 
respiro, care să ajute asistenţii sociali să degreveze, pentru o perioadă scurtă de timp. De 
asemenea, se impune implicarea în proiecte comune cu instituţiile de învăţământ special, în 
ceea ce priveşte derularea de programe de perfecţionare pentru persoanele angajate în 
sistemul protecţiei sociale. 
Având în vedere situaţia ce prezintă o creştere a numărului de persoane care necesită
îngrijiri speciale şi protecţie socială, se impune dezvoltarea de proiecte şi strategii care să
aibă ca obiective înfiinţarea de noi centre sociale, cămine de bătrâni, centre de formare 
profesională, precum şi reabilitarea, respectiv modernizarea centrelor deja existente. 
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III.8. PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI NATURAL ŞI
CONSTRUIT 

III.8.1. Calitatea factorilor de mediu şi sursele de poluare. Măsuri de protecţie 
 

Potrivit raportului „Starea factorilor de mediu în anul 2008” elaborat Agenţ ia pentru Protecţia 
Mediului (A.P.M.) Galaţi, deteriorarea capitalului natural este un proces real, complex de 
lunga durată, cu o evoluţ ie dependentă de ritmul şi formele dezvoltării sistemelor socio-
economice. În acest context, este esenţială evaluarea poluării provenite din agricultură,
industrie, energie, transporturi şi turism, care generează efecte şi disfuncţionalităţ i cu 
consecinţe deosebite pentru mediul înconjurător. 
 
Primăria municipiului Galaţ i are în curs de desfăşurare un program cu f inanţare ISPA – 
Managementul Integrat al Deşeurilor în municipiul Galaţi şi împrejurimi. Pr in această măsură
se are în vedere amenajarea unei gropi de gunoi ecologice, organizarea activităţii de 
colectare selectivă a deşeurilor pe întreg teritoriul municipiului Galaţi, crearea a două puncte 
verzi prin care se vor realiza, printre altele, şi colectarea deşeurilor de echipamente electrice 
şi electronice. 
În conformitate cu Master Planul pe deşeuri al municipiului Galaţi,  se previzionează
următoarele termene limită pentru darea în folosinţă a rampelor ecologice şi a staţiei de 
tratare a deşeurilor: 

- construirea rampei de deşeuri, unităţ ile 1 şi 2 Tirighina, astfel încât ele să f ie 
operaţionale în 2013; 

- construirea unei staţii de tratare a deşeurilor care să f ie operaţională în 2016. 
 
Prin intermediul fondurilor ISPA, municipiul Galaţi a obţ inut f inanţare pentru Măsura ex-ISPA 
- "Modernizarea sistemelor de apă potabilă şi canalizare şi construirea unei staţii noi de 
epurare a apelor uzate în Galaţ i, România", în cadrul căreia sunt realizate următoarele: 
A. Staţie de epurare ape uzate şi colector de canalizare - Măsura ISPA Nr. 
2004/RO/16/P/PE/005-03; 
B. Lucrări de reabilitare reţele de apă potabilă şi canalizare - Măsura ISPA Nr. 
2004/RO/16/P/PE/005-02; 
C. Reabilitarea staţiei de tratare apă potabilă, a staţiilor de pompare şi a instalaţiilor conexe.  

CONCLUZII 

Este important de precizat că, în momentul de faţă, judeţul Galaţi are implementat un Master 
Plan de reducere semnificativă a poluării pe componentele apă şi deşeuri, iar pe viitor se 
recomandă dezvoltarea şi celorlalte componente ale planului. 

Master planurile pe deşeuri şi apă uzată, precum şi proiectele ISPA au ca scop principal 
reducere gradului de poluare a judeţului Galaţi. Reducerea poluării nu va avea un efect 
pozitiv doar asupra populaţiei judeţului Galaţi, ci va contribui îmbunătăţirea imaginii judeţului 
şi va influenţa pozitiv promovarea acestuia la nivel naţional şi internaţional. 
Managementul deşeurilor trebuie corelat cu standardele internaţionale impuse în acest 
sector, iar printre proiectele necesare în acest sens se numără colectarea selectivă a
deşeurilor sau construcţia unor gropi ecologice de gunoi. 
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Agricultura 
Deşi major itatea localităţilor rurale din judeţul Galaţi au la baza dezvoltării o agricultură
intensivă şi extensivă şi o largă gamă de specii sălbatice supravieţuiesc de pe urma 
acesteia, practicile agricole pot avea şi un impact negativ, asupra resurselor naturale în 
primul rând, mai ales prin poluarea solului, apei şi aerului, divizarea habitatelor şi distrugerea 
ecosistemelor naturale. 
 
Pe de altă parte, o serie de fermieri din judeţul Galaţi practică agricultura ecologică. Aceasta 
reprezintă un procedeu modern de a cultiva plante, de a îngrăşa animale şi de a produce 
alimente prin utilizarea acelor procedee şi tehnologii care se apropie foarte mult de legile 
naturii – nu utilizează fertilizanţi şi pesticide de sinteză, stimulatori şi regulator i de creştere, 
hormoni, antibiotice şi sisteme intensive de creştere a animalelor. 
 
Judeţul Galaţi f igurează pe lista operatorilor, înregistraţi în 2008, cu 11 operatori autor izaţi cu 
activitate agricultura ecologică: SC Grainagro Braniştea (1010 ha), SC Graindan Şendreni 
(500 ha), SC Orezu Latinu Independenţa (150 ha), SC Agromond Frumuşiţa (10 ha), SC 
Agrodan Munteni (10 ha), SC Catager Prod Com Certeşti (10 ha), SC Savagricer Corod (10 
ha), SC Silvagro Costache Negri (5 ha), SC Solanum Galaţi (10 ha), PF Fuică Angela 
Cudalbi (6 ha) şi SC Agrofin Galaţi (6 ha). 
 
La nivelul judeţului Galaţi,  impactul activităţ ilor  din sectorul agricol asupra mediului se 
manifestă în special pr in soluri afectate de reziduuri zootehnice, majoritatea localităţilor din 
judeţ f iind lipsite de platforme comunale betonate, necesare compostării acestor reziduuri, în 
conformitate cu prevederile legale. Deşeurile zootehnice sunt amestecate cu deşeuri 
menajere şi împrăştiate la întâmplare pe teren.  
 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţ i a acţionat prin prevederile impuse în autorizaţiile de 
mediu şi prin conştientizarea populaţiei rurale asupra beneficiilor utilizării compostului pentru 
obţinerea de produse agricole ecologice net superioare produselor obţ inute pr in chimizare şi
ierbicidare. 

CONCLUZII  

La nivelul judeţului Galaţi, impactul activităţilor din sectorul agricol asupra mediului se 
manifestă în special prin soluri afectate de reziduuri zootehnice, majoritatea localităţilor din 
judeţ fiind lipsite de platforme comunale betonate, necesare compostării acestor reziduuri, în 
conformitate cu prevederile legale. Deşeurile zootehnice sunt amestecate cu deşeuri 
menajere şi împrăştiate la întâmplare pe teren. Pentru a îmbunătăţi acest aspect al poluării, 
se recomandă dezvoltarea de proiecte care să vizeze implementarea bunelor practici de 
utilizare a pesticidelor şi îngrăşămintelor în agricultură.

Un punct tare al judeţului Galaţi este agricultura ecologică, practicată de o serie de fermieri 
din judeţ. Crearea unor programe de promovare a acestui tip de agricultură şi a procedeelor 
moderne pe care le presupune ar îmbunătăţi semnificativ calitatea solului, apei şi aerului. 

În ceea ce priveşte impactul activităţilor din sectorul agricol asupra mediului, judeţul Galaţi
se confruntă cu problema critică a solurilor afectate de reziduuri zootehnice. Din acest motiv, 
se impune implementarea unor proiecte prin care să se construiască platforme comunale 
betonate, necesare compostării acestor reziduuri. De asemenea, se observă o creştere 
cantitativă de utilizare a îngrăşămintelor chimice, în defavoarea celor naturale. Acest 
fenomen poate fi stopat prin crearea unor programe de conştientizare a daunelor pe care 
îngrăşămintele chimice le aduce mediului natural.  
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Referitor la calitatea solului, este important de menţionat că în centrul şi nordul judeţului 
solurile nu sunt recomandate pentru activităţi agricole, de aceea pentru exploatarea zonelor 
se recomandă dezvoltarea de proiecte eoliene. Acest lucru este susţinut şi de poziţia foarte 
bună din perspectiva curenţilor de aer, fiind al doilea judeţ ca potenţial, după zona 
Dobrogea. 

Industria 
Reprezintă un alt sector economic de bază cu efecte importante asupra mediului 
înconjurător.  
 
Principalele surse potenţiale de poluare asupra factorului de mediu aer datorate industriei: 
 

cuptoare producere cocs – grupa SNA P 010406: CH4, CO, CO2, N2O, NMV OC, NOx,
SO2;
instalaţii de aglomerare - grupa SNAP 030301: As, Cd, CH4, CO, Cu, Dioxină, Hg, 
NMVOC, NOx, Pb, SO2, TSP, Zn; 
producerea varului – grupa SNAP 030312: CH4, CO, CO2, NMVOC, NOx, SO2, TSP;  
încărcarea cuptorului (furnalului) cu suflanta de aer - grupa SNA P 040202: Cd, Ni, P, 
TSP, Zn; 
evacuarea fontei brute (turnare) - grupa SNAP 040203: As, Cd, Cr, Cu, Hg, PAH, P, 
TSP, Zn; 
cuptoare cu insuflare de oxigen pentru producerea oţelului (convertizoare oţel) -  
grupa SNA P 040206: As, Cd, Cr, Cu, Hg, PA H, P, Zn; 
laminoare - grupa SNAP 040208: CH4, CO, Cr, Ni, NMVOC, NO; 
sectorul energetic - arderi în energetică şi industrii de transformare – grupa SNA P 01: 
SO2, NO, CH4, NMVOC, etc.; 
trafic rutier – grupa SNAP 07: NMVOC, SO2, NO, pulberi în suspensie; 
alte surse mobile – grupa SNAP 08: Benzo(a), Benzo(b), Cd, CH4, CO, Cr, Cu, 
Flouranthe, N2O, NH3, Ni, NMVOC, NOx, PAH, Se, SO2, TSP, Zn 

 
Este în atenţ ia instituţ iilor abilitate în domeniu urmărirea modif icărilor tehnologice la 
instalaţiile moştenite de SC ARCELORMITTAL SA Galaţ i şi adoptarea de soluţ ii tehnice care 
să permită alinierea la standardele europene în perioada de tranziţie, până în 31.12.2014 
(perioada de tranziţ ie a fost acordată de specialiştii Comisiei Europene în corelare cu 
realitatea socio-economică şi cu nivelul de emisii la data negocierii).  
 
Pentru încadrarea în Directiva Comisiei Europene privind controlul prevenirii integrate a 
poluării şi utilizarea celor mai bune şi disponibile tehnologii specif ice proceselor siderurgice, 
în cadrul combinatului s-au realizat sau sunt în curs de realizare modernizări tehnologice, 
inclusiv cu lucrări conexe, dintre care amintim:  
 

investiţii pentru protecţia aerului: Uzina Cocso-Chimică 1 - montare sisteme 
desprăfuire şi captare pulberi;  Uzina Aglomerare Furnale - instalaţii pentru 
reducerea emisiilor de pulberi la culbutoare şi la benzile transportoare; Uzina Oţelării 
Refractare/Fabrica de var 1 şi 2 - modernizare echipamente desprăfuire;  
investiţii pentru protecţia apei: Uzina Cocso-Chimică 1 - Modernizare staţie de 
epurare biologică; Decolmatare şi reabilitare colectoare Cătuşa şi Mă lina; 
investiţii pentru protecţia solului şi apelor subterane - refacerea placării antiacide în 
secţia chimică a Uzinei Cocso-Chimice 1. 

 
În ceea ce priveşte industria construcţiilor şi reparaţ iilor de nave, activităţile Şantierului Naval 
Galaţ i realizează un impact negativ asupra mediului datorat următoarelor: 

evacuări ape uzate; 
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emisii provenite de la operaţiile mecanice de sablare, Sudare, vopsire, f inisare nave; 
deşeuri metalice şi nemetalice revalorif icabile rezultate în urma proceselor 
tehnologice. 

 
Industria construcţiilor de maşini din judeţul Galaţi poluează mediul prin deşeurile metalice 
rezultate din producţia de serie şi poluanţ i specif ici rezultaţi în urma activităţ ii de acoperiri 
galvanice (IMH) sau turnătorie ( IMNG şi ELNAV). 
 
Industria extractivă este reprezentată prin societăţ ile care au ca obiect de activitate 
extragerea ţiţeiului şi/sau gazelor  naturale şi prin societăţile al căror obiect de activitate este 
extracţia argilei, nisipului şi pietrişului (balastiere). Impactul acestora asupra factorilor de 
mediu constă în emisii de poluanţ i în atmosferă, emisii de poluanţi în ape de suprafaţă şi
subterane, poluarea solului prin afectarea calităţii şi schimbarea categoriei de folosinţă,
afectarea  vegetaţiei, poluare fonică.
S-a urmărit reducerea poluării generată în urma desfăşurării activităţilor în domeniul 
industriei extractive prin:  
 

pentru societăţile care au ca obiect de activitate exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi
gaze naturale  - consolidarea deversoarelor construite pentru reţinerea 
hidrocarburilor în cazul unor deversări accidentale sau fenomene meteorologice de 
tipul precipitaţiilor abundente, lucrări de reparaţii/ înlocuire a conductelor cu grad 
avansat de coroziune, lucrări de reecologizare a solului după foraj sau în urma 
contaminărilor accidentale prin împrăştiere material absorbant, decopertarea şi
transportul stratului afectat la batalul ecologic de depozitare şi înlocuirea cu sol fertil, 
lucrări de întreţ inere şi curăţare a careurilor, beciurilor de la sondele de extracţie, 
depozitelor şi rezervoarelor; 
pentru societăţile care au ca obiect de activitate exploatarea agregatelor şi resurselor 
minerale (argilă, nisip, pietriş etc.): trasarea taluzurilor generale rezultate în urma 
exploatării zăcămintelor în vederea consolidării acestora; înierbarea platformelor 
existente rezultate în urma exploatării; executarea de perdele de vegetaţie 
arboricolă; refacerea suprafeţelor de teren afectate de excavaţiile efectuate prin 
transportul, depozitarea şi nivelarea materialului levigabil rezultat de la decolmatarea 
bazinelor decantoare şi a canalelor de aducţiune a apei. 

 
Industria de construcţii generează la rândul său un impact semnificativ asupra factorilor de 
mediu prin:  

deşeurile rezultate din demolări;  
poluarea aerului cu pulberi în suspensie; 
poluare fonică datorată utilajelor de compactare a solului şi realizare a fundaţiei,  
precum şi datorită utilajelor grele de transport;  
nerealizarea iniţială – odată cu organizarea şantierului - a arterelor de acces pentru 
utilaje. 

 
Instituţ iile abilitate în domeniu au impus prin prevederile autorizaţiilor de mediu ca pentru 
toate investiţiile derulate să se aibă în vedere monitorizarea factorilor de mediu din zona 
şantierelor deschise, structurarea programului de activitate din şantier astfel încât să nu fie 
perturbat ambientul specif ic locuinţelor din zonă.

Industria alimentară poate avea un impact semnif icativ asupra mediului prin emisii de noxe 
în atmosferă, emisii de substanţe ODS (de la instalaţ iile frigorif ice), prin evacuare de ape 
uzate tehnologice cu încărcare organică mare, producerea de deşeuri solide specif ice 
acestor tipuri de activitate. 
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Măsurile impuse prin programele de conformare au inclus lucrări de întreţinere şi reparaţii la 
reţelele de canalizare şi instalaţiile de epurare, utilizarea agenţilor frigorif ici ecologici, lucrări 
de retehnologizare şi au vizat micşorarea riscului de poluări accidentale şi gestionarea 
substanţelor toxice şi periculoase în condiţii de siguranţă pentru mediu. 
 
Industria de prelucrare poluează mediul înconjurător prin: 
 

emisii de pulberi în atmosferă;
poluarea solului prin afectarea calităţii  şi schimbarea categoriei de folosinţă;
poluare fonică.

Din punct de vedere al protecţiei mediului s-au impus agenţilor economici măsuri referitoare 
la colectarea selectivă a deşeurilor rezultate şi valorif icarea lor prin unităţi specializate,  
amenajarea de spaţii verzi şi a unei perdele vegetale de protecţie la limita incintelor de 
producţie. Efectele acestor măsuri s-au concretizat prin reducerea cantităţilor de deşeuri 
solide şi a emisiilor de pulberi în atmosferă şi redarea în circuitul natural a unor suprafeţe de 
teren. 
 
La nivelul municipiului Galaţi, complexul portuar este alcătuit din Portul Comercial, Portul 
Mineralier, Port Bazinul Nou, Port Docuri. Impactul produs de acest complex portuar asupra 
factorilor de mediu constă în creşterea riscurilor de accidente prin scurgerea de hidrocarburi 
în apele Dunării şi în acvatoriile portuare, în timpul operaţiunilor de încărcare-descărcare, 
transbordare, manipulare şi transportare a produselor petroliere şi petrochimice, cât şi
manevre de aprovizionare cu combustibil la nave, impun asigurarea cu utilaje şi
echipamente pentru protecţia mediului înconjurător şi depoluarea în cazul poluării 
accidentale. 
 

CONCLUZII  

Din punct de vedere al poluării industriale, se impune monitorizarea permanentă a marilor 
poluatori industriali. Pentru încadrarea în Directiva Comisiei Europene privind controlul 
prevenirii integrate a poluării şi utilizarea celor mai bune şi disponibile tehnologii specifice 
proceselor siderurgice, în cadrul combinatului s-au realizat sau sunt în curs de realizare 
modernizări tehnologice, inclusiv cu lucrări conexe, precum: investiţii pentru protecţia 
aerului, investiţii pentru protecţia apei, investiţii pentru protecţia solului şi apelor subterane. 
Un aspect negativ întâlnit la nivelul judeţului Galaţi este gradul ridicat de poluare determinat 
de companiile ce activează în industria construcţiilor şi reparaţiilor de nave. Pentru 
ameliorarea acestei probleme se impune implementarea unor proiecte care să vizeze 
dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de 
management al deşeurilor. 

Referitor la poluarea cauzată de companiile din  industria extractivă care au ca obiect de 
activitate exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi gaze naturale, măsurile ce se recomandă a fi 
luate sunt: consolidarea deversoarelor construite pentru reţinerea hidrocarburilor( în cazul 
unor deversări accidentale sau fenomene meteorologice de tipul precipitaţiilor abundente), 
lucrări de reparaţii/înlocuire a conductelor cu grad avansat de coroziune, lucrări de 
reecologizare a solului după foraj sau în urma contaminărilor accidentale prin împrăştiere 
material absorbant, decopertarea şi transportul stratului afectat la batalul ecologic de 
depozitare şi înlocuirea cu sol fertil, lucrări de întreţinere şi curăţare a careurilor, beciurilor de 
la sondele de extracţie, depozitelor şi rezervoarelor. 

Pentru societăţile care au ca obiect de activitate exploatarea agregatelor şi resurselor 
minerale (argilă, nisip, pietriş etc.), direcţiile viitoare de urmat pentru dezvoltarea judeţului 
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Galaţi fiind:  trasarea taluzurilor generale rezultate în urma exploatării zăcămintelor în 
vederea consolidării acestora; înierbarea platformelor existente rezultate în urma exploatării; 
executarea de perdele de vegetaţie arboricolă; refacerea suprafeţelor de teren afectate de 
excavaţiile efectuate prin transportul, depozitarea şi nivelarea materialului levigabil rezultat 
de la decolmatarea bazinelor decantoare şi a canalelor de aducţiune a apei. 
Altă industrie care are un impact negativ asupra mediului este cea alimentară, nocivă prin 
emisiile de noxe în atmosferă, prin evacuare de ape uzate tehnologice cu încărcătură
organică mare, producerea de deşeuri solide specifice acestor tipuri de activităţi. Măsurile şi
direcţiile propuse prin programele de conformare includ lucrări de întreţinere şi reparaţii la 
reţelele de canalizare şi instalaţiile de epurare, utilizarea agenţilor frigorifici ecologici, lucrări 
de retehnologizare. Scopul vizat prin implementarea acestor programe este micşorarea 
riscului de poluări accidentale, gestionarea substanţelor toxice şi periculoase în condiţii de 
siguranţă pentru mediu. 

Din punct de vedere al protecţiei mediului la nivelul judeţului Galaţi, un punct tare din acest 
punct de vedere îl reprezintă programele prin care s-au impus agenţilor economici să
dezvolte măsuri referitoare la colectarea selectivă a deşeurilor rezultate şi valorificarea lor 
prin unităţi specializate,  amenajarea de spaţii verzi şi a unei perdele vegetale de protecţie la 
limita incintelor de producţie. Efectele acestor măsuri s-au concretizat prin reducerea 
cantităţilor de deşeuri solide şi a emisiilor de pulberi în atmosferă şi redarea în circuitul 
natural a unor suprafeţe de teren. În plus, pentru eliminarea riscurilor de accidente cauzate 
prin scurgerea de hidrocarburi în apele Dunării şi în acvatoriile portuare, în timpul 
operaţiunilor de încărcare-descărcare, transbordare, manipulare şi transportare a produselor 
petroliere şi petrochimice, cât şi manevre de aprovizionare cu combustibil la nave se 
recomandă dezvoltarea unor proiecte care să aibă în vedere asigurarea cu utilaje şi
echipamente pentru protecţia mediului înconjurător şi depoluarea în cazul poluării 
accidentale. 

Turismul 
Deşi la pr ima vedere activităţile turistice sunt poate cele mai puţ in poluante, în timp ele pot 
avea efecte nedorite, în special atunci când în dezvoltarea turismului nu se ţine cont de două
condiţii fundamentale: respectarea capacităţii de încărcare ecologică şi particularităţ ile 
f iecărei zone protejate. Evaluarea impactului negativ presupune cunoaşterea principalelor 
aspecte negative ale dezvoltării turismului: 
 

distrugeri ale solului şi vegetaţ iei;  
perturbarea faunei; 
declanşări de incendii;  
perturbări asupra mediului; 
modif icări în comportamentul animalelor; 
aglomerări de populaţ ie; 
supraîncărcare cu elemente de infrastructură;
poluare f izică, poluarea apei, poluarea solului, poluarea aerului; 
degradarea peisajului prin acumularea de deşeuri; 
scăderea gradului de atractivitate a resurselor. 

 
În cursul anului 2008, la nivelul judeţului Galaţi nu s-au înregistrat accidente majore de 
mediu. 
 
În cursul anului 2008, poluările accidentale înregistrate de Comisariatul Judeţean al Gărzii 
Naţ ionale de Mediu au fost în număr de 5 şi s-au produs în zonele: 
 

DN 85 – pe raza municipiului Tecuci (18.01.2008/orele 17,30)  
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La societatea SC AVIS MMS SRL s-a produs răsturnarea cisternei cu benzină, rezultând 
scurgerea pe sol a aproximativ 1200 de litri de combustibil, f iind afectaţi aprox. 50 mp. S-au 
luat măsuri de formare a unui baraj din 14 baloţi de paie pentru a absorbi benzina care se 
scurgea din cisternă.

Comunele Independenţa şi Schela traversate de pârâul Negrea (22.01.2008/ orele 
04,00)  

SC PETROM SA – Grup de Zăcăminte Independenţa/Oprişeneşti, a înregistrat defecţiuni la 
instalaţia tehnică de închidere a conductei de transport hidrocarburi care nu a asigurat o 
etanşare perfectă la manevra de închidere. Efectele înregistrate au constat în afectarea 
solului pe o suprafaţă de 400 mp şi a cursului de apă al pârâului Negrea pe o lungime de 
aproximativ  500 m. S-a dispus oprirea pompării, îndepărtarea stratului de sol infestat cu 
ţiţei, aplicarea tratamentului absorbant SPILSORB atât pe sol cât şi pe cursul de apă. De 
asemenea s-au montat 5 baraje absorbante precum şi baraje vegetale din paie pentru 
reţinerea poluantului din apă.

Municipiul Tecuci (12.06.2008/ orele 10,30)  
SC TEHNOSID SRL nu a respectat regimul substanţelor şi preparatelor periculoase prin 
dezafectarea (tăierea) a 2 recipiente din metal cu volumul de cca 1000 litri f iecare, ce 
conţineau cca 150 litri produs petrolier de tip păcură, fără încheierea unui contract de 
prestări servicii de dezafectare. Au fost afectaţi aproximativ 10 mp sol. S-a intervenit cu 
ajutorul ISU Galaţi prin aplicare de material absorbant şi curăţare prin spălare a părţii 
carosabile afectată.

Râul Chineja, în dreptul Comunei Tuluceşti (19.06.2008/orele 13,00)  
Nu a fost identif icat poluatorul, cauza poluării înregistrate f iind nerespectarea regimului 
substanţelor şi preparatelor periculoase prin spălarea unei cisterne ce a conţinut substanţe
chimice folosite în agricultură. A fost afectat cursul de apă, pe o lungime de cca 2 km în aval, 
începând de la podul betonat până aproape de staţia de pompare. S-au înregistrat mortalităţi
de peşti din diferite specii (în special puiet), aproximativ 15 kg. S-au luat măsuri de 
monitorizare zilnică a râului Chineja cu informarea telefonică a Gărzii de Mediu - CJ Galaţi.  
 

Punctul de lucru din sat Blînzi, Comuna Corod al SC Drumuri şi Poduri SA Galaţi
(27.08.2008/orele 11,00) 
SC MIALNITO SRL (cu sediul în Comuna Garoafa, sat Răchitosu, judeţul Vrancea, 
subcontractor al companiei de drumuri şi poduri) nu a respectat regimul substanţelor şi
preparatelor periculoase prin dezafectarea direct pe sol a 2 rezervoare cu cap de 2x20 tone, 
extrase din subteran, conţinând produse petroliere, de către SC MSD COM SRL Buzău
(subcontractor al SC MIALNITO SRL).  
 
S-au deversat cca 3 t de produs petrolier direct pe sol. In timpul operaţiunii de tăiere cu foc 
deschis, produsul petrolier ce rămăsese într-unul din rezervoare a luat foc, f lăcările 
cuprinzând tot rezervorul. Peste produsul petrolier rezultat din cele 2 rezervoare, deversat 
intenţionat, în locul unde au existat rezervoarele se încerca acoperirea cu pământ, nefiind 
luate măsuri de extragere şi predare la societăţi autorizate în vederea neutralizării. S-a 
dispus ecologizarea zonei afectate de produsul petrolier deversat pe sol şi predarea la 
unităţi specializate a deşeurilor per iculoase (produse petroliere) rezultate din dezafectarea 
rezervoarelor. 
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Numărul total de poluăr i accidentale pe factori de mediu, în perioada 2004 – 2008, se 
prezintă astfel: 
 
Tabel nr. III.8.1. Numărul total de poluări accidentale pe factori de mediu, în perioada 

2004 – 2008 
 

Număr/an Factor de mediu 
aer 

Factor de 
mediu apa 

Factor de mediu 
sol Altele 

3/2004 1 1 1 - 

10/2005 2 3 (din care 
1*) 

5 (din care 1* si la 
apa şi altele, 1** şi la 

altele)  

3 (din care 1* si la 
apa şi altele, 1** şi

la altele)  
9/2006 - 3 5 -
3/2007 - 2 1 -

5/2008 - 2 (din care 
1*) 

4 (din care 1* şi pe 
apă) -

Sursa: „Starea factorilor de mediu în anul 2008”, Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţ i

În anul 2008 nu s-au înregistrat poluări accidentale cu impact major asupra mediului în 
judeţul Galaţ i. Cele 5 poluări validate au avut efecte locale şi situaţia a fost remediată
imediat fără prejudicii majore asupra mediului. 
 

CONCLUZII  

Sub aspectul accidentelor cu impact major asupra mediului în judeţul Galaţi, s-a înregistrat 
un număr de 5 poluări validate, în anul 2008, ce au avut efecte locale.  Situaţia a fost 
remediată imediat fără prejudicii majore asupra mediului. Pentru evitarea acestor tipuri de 
accidente pe viitor se impune realizarea unor programe de informare cu privire la cele două
criterii de care trebuie să se ţină cont în dezvoltarea industriei turismului: respectarea 
capacităţilor de încărcare ecologică şi particularităţile fiecărei zone protejate. 
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IV.1. JUDEŢUL GALAŢI ÎN CONTEXT REGIONAL, NAŢIONAL ŞI
INTERNAŢIONAL 

IV.1.1. Contextul  internaţional, naţional şi regional 
 
IV.1.1.1. Contextul internaţional 
 
Pentru a-şi demonstra utilitatea şi relevanţa în spaţiul Uniunii Europene, documentele de 
planif icare la nivelul unităţilor teritorial-administrative necesită o corelare cu situaţia cadrului 
european, naţional şi, nu în ult imul rând, regional. 
 
Polit ica de Dezvoltare Regionala a UE inspiră şi stabileşte coordonatele şi rigorile dezvoltării 
unui judeţ din România - teritoriu european. 
 
Polit ica regională a fost linia directoare a polit icilor UE începând cu Tratatul de la Roma din  
1957. Cele 6 state fondatoare fac referire, în preambulul Tratatului, la nevoia de „a crea o  
unitateeconomică puternică şi de a asigura dezvoltarea armonioasă a statelor membre prin 
reducerea diferenţelor existente între regiuni şi favorizarea regiunilor cu probleme 
economice”. 
 
Solidaritatea şi coeziunea sunt valori cheie ale proiectelor şi politicilor regionale UE. Astăzi, 
43% din venitul economic şi 75% din investiţiile în cercetare şi inovare se concentrează pe 
doar 14% din teritoriul european, aşa-numitul pentagon între Londra, Hamburg, München, 
Milan şi Par is. Cu ocazia ult imului val de aderări, decalajele între regiunile din Europa s-au 
accentuat semnificativ. Cel mai bogat stat membru, Luxemburg, este acum de şapte ori mai 
bogat decât cel mai sărac, România. La nivel regional, diferenţele sunt şi mai mari.  
 
Polit ica regională europeană pune în practică solidaritatea între statele membre ale Uniunii.  
Întărirea coeziunii economice, sociale şi teritoriale, prin reducerea decalajelor de dezvoltare 
între regiunile sale este un obiectiv fundamental al UE, stipulat şi în tratatul de la Roma. 
Mijloacele f inanciare alocate atinger ii acestui obiectiv reprezintă mai mult de o treime din 
bugetul UE pentru perioada 2007-2013. Deşi destinată regiunilor mai sărace în vederea 
asistării lor în procesul recuperării mai rapide a diferenţelor, investiţiile din cadrul politicii de 
coeziune au un impact semnificativ asupra competitivităţ ii tuturor regiunilor şi asupra 
condiţiilor de viaţă a locuitorilor lor. 
 
Polit ica de coeziune este definită prin scopul sau şi anume sprijinirea procesului de reducere 
a decalajelor dintre regiunile şi statele membre mai dezvoltate ale Uniunii Europene şi cele 
mai puţ in dezvoltate şi îşi are baza legală primară exprimată în textul Tratatului UE (Tit lul 
XVII "Coeziunea Economică şi Socială" şi Art. 148 referitor la Fondul Social European). 
Obiectivul de a întări coeziunea economică şi socială este menţionat explicit în Articolul 2 al 
Tratatului de la Amsterdam, f iind un obiectiv de prim rang al Uniunii Europene. Mai specif ic, 
Articolul 158 menţ ionează coeziunea ca pe o precondiţie pentru dezvoltarea armonioasă a
UE, precizând voinţa de a reduce disparităţile între nivelurile de dezvoltare ale diverselor 
regiuni şi rămânerea în urma a celor mai defavorizate regiuni sau insule, inclusiv zone 
rurale. 
 
În prezent Polit ica Regională a Uniunii Europene se confruntă cu trei mari provocări: 
 
Competiţia - din ce în ce mai acerbă odată cu liberalizarea comerţului. Firmele se 
localizează acolo unde găsesc condiţii propice pentru a le creşte nivelul de competitivitate. 
Dacă regiunile doresc să dezvolte sectorul afacerilor pe teritoriul propriu atunci ele trebuie sa 
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f ie suficient de "echipate" pentru a oferi infrastructura şi serviciile la un nivel calitativ 
superior. 
 
Societatea informaţională şi revoluţia tehnologică - care contribuie la creşterea gradului 
de f lexibilitate al oamenilor, companiilor şi teritoriilor. Existenţa reţelelor de telecomunicaţii 
presupune că oamenii, indiferent de locaţie, pot avea acces la Know -how, inovare şi instruire 
de o calitate superioară.

Extinderea - care reprezintă atât o oportunitate cât şi o provocare pentru Uniunea 
Europeană.

Obiectivele politicii regionale 
 
În perioada 2007-2013, cheltuielile pentru dezvoltarea regională vor reprezenta 36% din 
bugetul UE, adică aproximativ 350 de miliarde de euro. Vor f i avute în vedere trei obiective: 
convergenţa, competitivitatea şi cooperarea, grupate sub denumirea de „politică de 
coeziune”. 
 
Vechile obiective (sprijinirea dezvoltării în zonele mai puţin prospere, reconversia economică
şi socială a regiunilor cu dif icultăţi structurale şi dezvoltarea resurselor umane) şi cele patru 
iniţ iative comunitare ( INTERREG III, Leader+, Equal şi Urban II) sunt reorganizate, aşadar, 
începând cu 2007 în doar trei obiective: 
 
Obiectivul 1 - Convergenţa (sprijinind regiunile rămase în urmă din punct de vedere al 
dezvoltării economice). Obiectivul "Convergenţa" este destinat să îmbunătăţească condiţiile 
de creştere economică şi factorii care contribuie la o reală convergenţă pentru statele 
membre şi regiunile cel mai puţ in dezvoltate. Într-o Uniune Europeana cu 27 de state 
membre (UE 27), acest obiectiv se referă la 84 de regiuni situate în 17 state membre, cu alte 
cuvinte 154 de milioane de locuitori al căror PIB pe cap de locuitor este sub 75% din media 
comunitară. Într-un sistem de suspendare progresivă a ajutorului ("phasing out"), acest 
obiectiv include, de asemenea, alte 16 regiuni care numără 16,4 milioane de locuitori şi care 
dispun de un PIB care depăşeşte cu puţin pragul, ca urmare a efectului statistic al extinderii 
Uniunii Europene. Sumele alocate obiectivului se ridică la 282,8 miliarde de euro, ceea ce 
reprezintă 81,5% din suma totală, repartizate după cum urmează: 199,3 miliarde pentru 
regiunile aflate sub incidenţa obiectivului "Convergenţa", 14 miliarde pentru regiunile care se 
află în etapa de suspendare progresivă a ajutorului, iar 69,5 miliarde pentru Fondul de 
Coeziune, care se aplică în cazul a 15 state membre. 
 
Obiectivul 2 - Competitivitate Regională şi Ocupare (sprijin acordat regiunilor , altele 
decât cele rămase în urmă ca dezvoltare, pentru atingerea ţintelor Agendei Lisabona). 
Obiectivul "Competit ivitate regională şi ocuparea forţei de muncă" este destinat să
consolideze competitivitatea şi atractivitatea regiunilor, precum şi capacitatea de ocupare a 
forţei de muncă, printr-o abordare duală. Aceasta constă, mai întâi, în introducerea de 
programe de dezvoltare pentru a ajuta regiunile să anticipeze şi să f ie favorabile 
schimbărilor economice stimulând inovarea, societatea bazată pe cunoaştere, spiritul 
antreprenorial, protecţia mediului, îmbunătăţind accesabilitatea, iar apoi, în creşterea 
numărului şi calităţ ii locurilor de muncă prin adaptarea forţei de muncă şi prin efectuarea de 
investiţii în mater ie de resurse umane. Într-o Uniune Europeană cu 27 de state membre, 
această situaţie este valabilă pentru 68 de regiuni, ceea ce reprezintă 314 milioane de 
locuitori. 13 dintre acestea, cu alte cuvinte 19 milioane de locuitori, sunt în etapa de instituire 
progresivă a ajutorului ("phasing in") şi fac obiectul unor alocări f inanciare speciale datorită
fostului lor statut de regiuni sub incidenţa "Obiectivului 1". Suma de 55 de miliarde de euro, 
din care 11,4 miliarde pentru regiunile care se află în etapa de instituire progresivă a



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

165

ajutorului, reprezintă ceva mai puţ in de 16% din alocarea totală. Acest obiectiv se aplică
regiunilor din 19 state membre. 
Obiectivul 3 - Cooperare Teritorială Europeană (promovând o dezvoltare echilibrată a
întregului teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării şi schimbului de bune practici între 
toate regiunile UE), organizat pe trei axe: cooperare transfrontalieră, transnaţională şi inter-
regională. Obiectivul "Cooperare teritorială europeană" este destinat să întărească
cooperarea transfrontalieră datorită unor iniţiat ive locale şi regionale realizate în comun, să
consolideze cooperarea transnaţională prin acţiuni menite să favorizeze dezvoltarea 
teritorială integrată şi să stimuleze cooperarea interregională, precum şi schimbul de 
experienţă. Peste 181 de milioane de persoane (care reprezintă 37,5% din populaţ ia totală a
Uniunii Europene) trăiesc în zone transfrontaliere. Toate regiunile şi toţi cetăţenii Uniunii fac 
parte din una dintre cele 13 zone de cooperare transnaţională. Cele 8,7 miliarde de euro 
(care reprezintă 2,5% din bugetul total consacrat acestui obiectiv) sunt repartizate după cum 
urmează: 6,44 miliarde pentru cooperarea transfrontalieră, 1,58 miliarde pentru cooperarea 
transnaţională şi 445 de milioane pentru cooperarea interregională.

In noua arhitectură, România este eligibila sub două obiective: Convergenţă şi Cooperare 
Teritorială Europeană.

Finanţarea politicii regionale 
 
Din cele cinci instrumente structurale existente aterior (Fondul de Coeziune şi patru fonduri 
structurale: Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDER, Fondul Social European - 
FSE, Fondul European de Orientare şi Garantare în Agricultură - FEOGA, secţiunea 
Orientare şi Instrumentul Financiar de Orientare în domeniul Pescuitului - IFOP) , polit ica de 
coeziune este structurată din 2007 pe trei fonduri structurale (FEDER, FSE şi Fondul de 
Coeziune). Pentru a simplif ica lucrurile, fondurile pentru agricultură şi pescuit au fost 
transferate către politicile aferente, respectiv Polit ica Agricolă Comună şi Polit ica în domeniul 
Pescuitului. Totodată, Fondului de Coeziune îi vor f i aplicate aceleaşi reguli ca şi Fondurilor 
Structurale (ex. programare mult ianuală, aprobarea proiectelor etc.).  
 
Repartizarea cheltuielilor. Cea mai mare parte din cheltuieli este consacrată regiunilor în 
care PIB-ul se situează sub 75% din media comunitară, pentru a le ajuta să îşi
îmbunătăţească infrastructura şi să îşi dezvolte potenţialul economic şi uman. Din această
categorie fac parte 17 din cele 27 de state membre ale UE. Pe de altă parte, toate cele 27 
de ţări din Uniune pot beneficia de f inanţare pentru sprijinirea inovaţiei şi cercetării, a 
dezvoltării durabile şi a formării profesionale în regiunile mai puţ in dezvoltate. O mică parte 
din fonduri sunt destinate proiectelor de cooperare transfrontalieră şi interregională.
Finanţarea provine din trei surse diferite, în funcţie de tipul de asistenţă şi de beneficiar: 
 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) f inanţează programele axate pe 
infrastructură generală, inovaţie şi investiţii. Banii proveniţ i din FEDER sunt destinaţi
celor mai sărace regiuni din UE; 
Fondul Social European (FSE) f inanţează proiecte de formare profesională şi alte 
tipuri de programe de asistenţă în domeniul ocupării şi creării de locuri de muncă. Ca 
şi în cazul FEDER, toate ţările din UE pot beneficia de asistenţă prin intermediul 
FSE; 
Fondul de Coeziune f inanţează proiectele care au ca obiect protecţia mediului, 
infrastructura de transport şi dezvoltarea în domeniul surselor de energie 
regenerabile. De acest tip de f inanţare pot beneficia doar  ţările în care standardul de 
viaţă se situează sub 90% din media înregistrată la nivelul UE, adică cele 12 state 
membre care au aderat cel mai recent la UE, la care se adaugă Portugalia şi Grecia. 
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Spania, care a beneficiat până acum de asistenţă prin intermediul Fondului de 
Coeziune devine, treptat, ineligibilă pentru acest tip de f inanţare. 

 
Alte intervenţii se referă la promovarea spiritului întreprinzător, reţelele energetice şi
ef icienţă, reabilitare urbană şi rurală, turism, cultură şi întărirea capacităţ ii instituţionale a 
administraţiilor publice. 
 
Polit ica de dezvoltare regională reprezintă, aşadar, un ansamblu de măsuri planif icate şi
promovate de autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, în parteneriat cu diverşi
actori (privaţi, publici, voluntari), în scopul asigurării unei creşteri economice, dinamice şi
durabile, prin valorif icarea eficientă a potenţialului regional şi local, în scopul îmbunătăţ irii 
condiţiilor de viaţă. Politica regională trebuie să se înscrie pe drumul trasat de Agenda de la 
Lisabona şi să contribuie la promovarea creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă
prin: 
 

trezirea interesului investitorilor faţă de statele membre şi regiunile acestora, prin 
îmbunătăţirea accesibilităţ ii, furnizarea de servicii de calitate şi protejarea mediului; 
încurajarea inovaţiei, a spiritului antreprenorial şi a economiei bazate pe cunoaştere, 
prin dezvoltarea tehnologiilor informaţ iei şi comunicării;  
crearea de noi locuri de muncă, mai numeroase şi oferind condiţii mai bune, prin 
atragerea unui număr mai mare de persoane pe piaţa muncii, îmbunătăţirea 
capacităţii de adaptare a lucrătorilor şi creşterea investiţiilor în capitalul uman. 

 

IV.1.1.2. Context naţional  
 
Date generale 
 
Amplasată în interiorul şi exteriorul arcului Carpatic, pe cursul inferior al Dunării (1075 km) şi
cu ieşire la Marea Neagra (245 km), România se învecinează cu Ucraina - la Nord şi Est, cu 
Republica Moldova - la Est, cu Bulgaria - la Sud, cu Serbia şi Muntenegru - la Sud-Vest şi cu 
Ungaria - la Vest.  
 
Urmare a celei de-a 6-a extinderi din istoria Uniunii Europene, România este poziţionată la 
limita externă a graniţei Uniunii Europene, fapt ce îi conferă un rol deosebit de important 
pentru interconectarea sau integrarea reţelelor de transport, energie, comunicaţii la frontiera 
Uniunii Europene.  
 
Din punct de vedere administrativ-teritorial, România cuprinde 314 oraşe (din care 103 
municipii) şi 2.827 de comune (la 1 ianuarie 2005). Municipiile, oraşele şi comunele sunt 
grupate în 41 de judeţe care, împreuna cu capitala ţării, municipiul Bucureşti, corespund 
nivelului statistic NUTS III. 
Mai mult de jumătate din cele 314 oraşe ale României (66%) au o populaţie sub 20.000 
locuitori şi, în general, depind de o singura activitate economică, în special industrială. Un 
număr de 25 de municipii au o populaţie de peste 100.000 de locuitori.  
Pentru atingerea obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare regionale în România, în 
anul 1998, Legea nr. 151 a permis constituirea, prin asocierea voluntară a judeţelor, a 8 
regiuni de dezvoltare, corespunzătoare, în prezent, nivelului statistic NUTS II, conform 
sistemului practicat în ţările Uniunii Europene. Spre deosebire de comune, oraşe, municipii 
şi judeţe, regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ – teritoriale şi nu au 
personalitate juridică. Cadrul instituţional, obiectivele, competenţele şi instrumentele 
specif ice politicii de dezvoltare regională în România au fost revizuite în anul 2004, în 
contextul negocierilor privind Cap. 21 „Polit ica regională şi coordonarea instrumentelor 
structurale”, prin aprobarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România. 
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Context socio-economic 
 
În contextul economic internaţional, se are în vedere analiza situaţ ională în România luând 
în considerare diverse variabile care au înregistrat modif icări pe parcursul ultimilor doi ani.  
 
Evoluţia economiei reale în anul 2009 a fost puternic afectată de criza economică şi
f inanciară care a început să se manifeste uşor în România încă din trimestrul III 2008, pentru 
ca în trimestrul IV să acţioneze mai vizibil. Astfel, după ce în tr imestrul IV 2008 creşterea PIB 
a fost de doar 2,9% faţă de trimestrul IV 2007, în tr imestrul I 2009 PIB – în termeni reali,  
seria brută – s-a redus cu 6,2% faţă de trimestrul I 2008, iar în tr imestrul II cu 8,7%. În 
trimestrul III reducerea s-a mai diminuat, f iind de 7,1%. Astfel, din punct de vedere al formării 
produsului intern brut, se remarcă contribuţia la scăderea pe ansamblu a produsului intern 
brut, a activităţilor din servicii, ramura deţinând o pondere de 50,1% în PIB. Valoarea 
adăugată brută din sectorul serviciilor a înregistrat o scădere de 6,8%, volumul de activitate 
din sectorul construcţiilor s-a situat cu 13,6% sub nivelul anului 2008, valoarea adăugată
brută din industrie a marcat o scădere de 4,3%, iar agricultura, silvicultura şi piscicultura şi-
au micşorat volumul de activitate cu 0,4%. 
 
În anul 2009, volumul impozitelor nete pe produs a scăzut cu 12,4% faţă de anul 2008. 
Analiza factorilor care au contribuit la scăderea de 7,1% a produsului intern brut evidenţ iază
contribuţia dominantă a serviciilor (-3,3%) şi a impozitelor nete pe produs (-1,4%). 
 
Evoluţia produsului intern brut din punct de vedere al utilizării evidenţ iază o scădere 
semnif icativă a cererii interne (-12,8%) şi a consumului f inal individual efectiv al gospodăriilor 
populaţ iei (-9,2%). 
 
Deteriorarea activităţii economice din ultima parte a anului 2008, declin care a continuat şi în 
anul 2009 - manifestată prin scăderea cererii, reducerea producţiei, condiţ ii mai restrictive de 
creditare din partea băncilor, lipsa acută de lichidităţ i – a afectat semnificativ mediul de 
afaceri, 112.893 de societăţi comerciale suspendându-şi activitatea la nivelul întregii ţări în 
perioada ianuarie-septembrie 2009, de 12,2 ori mai mult decât în perioada similară din 2008, 
când s-au înregistrat 9.186 suspendări de activitate.  
 
La începutul anului 2010 producţia industrială realizată, comparativ cu ultima lună a anului 
2009, a înregistrat o scădere pe ansamblu cu 4,6%, datorită micşorării producţiei în industria 
extractivă cu 7,5% şi în industria prelucrătoare cu 5,6%; la producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat s-a înregistrat o creştere de 2,5%. Cu 
toate acestea, în luna ianuar ie 2010 comparativ cu luna ianuarie 2009, producţia industrială
a înregistrat o creştere cu 6,9%, creştere semnalată la producţia şi furnizarea de energie; în 
industria prelucrătoare, creşteri mari s-au înregistrat în ramurile: fabricarea autovehiculelor 
de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor (+90,3%), fabricarea echipamentelor 
electrice (+41,7%), industria metalurgică (+37,7%), prelucrarea lemnului, fabricarea 
produselor din lemn şi plută.
Câştigul salarial nominal mediu brut pe economie în luna ianuarie 2010 a fost de 1967 lei, iar 
cel net de 1426 lei, ambele în scădere faţă de luna precedentă cu 2,8%, respectiv 3,5%. 
Faţă de luna ianuarie a anului 2009, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,2%. 
În luna ianuar ie 2010, raportul dintre indicele câştigului salarial nominal mediu net şi indicele 
preţurilor de consum a fost 94,9% comparativ cu luna precedentă

Potrivit datelor oficiale publicate de către Agenţia Naţ ională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii ianuarie 2010 era de 741 mii persoane. 
Comparativ cu luna ianuarie din anul 2009, numărul şomer ilor înregistraţi la agenţ iile pentru 
ocuparea forţei de muncă a fost mai mare cu 296,1 mii persoane. Din numărul total al 
şomerilor înregistraţi, femeile reprezentau 41,4%. 
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Orientări strategice naţ ionale 
 
Cadrul strategic de referinţă, la nivel naţ ional este conturat de Planul Naţional de Dezvoltare 
2007-2013 – o componentă esenţială a strategiei naţionale de dezvoltare, şi o reflectare a 
nevoilor de dezvoltare a României în vederea reducerii cât mai rapide a decalajelor existente 
faţă de UE. Strategia PND 2007-2013 se axează atât pe orientările strategice comunitare 
privind coeziunea, cât şi pe priorităţile Agendei Lisabona şi obiectivele de la Göteborg, 
respectiv creşterea competitivităţ ii, ocuparea deplină şi protecţia durabilă a mediului. 
 
La momentul redactării documentului strategic de referinţă (2004), România se afla, din 
punct de vedere al PIB / locuitor, la cca. 31% din media UE. Având în vedere acest decalaj 
considerabil faţă de nivelul mediu de dezvoltare din Uniunea Europeană, precum şi rolul 
Planului Naţional de Dezvoltare, de instrument dedicat reducerii acestor disparităţi, a fost 
conturat obiectivul general pentru perioada 2007 - 2013: 
 
Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România şi
Statele Membre ale Uniunii Europene. 
 
Conform estimărilor efectuate iniţial, România ar putea recupera până în anul 2013 cca. 10 
puncte procentuale din decalajul general faţă de UE, ajungând la cca. 41% din media Uniunii 
Europene. 
 
Obiectivul global menţionat mai sus, este programat a f i realizat prin intermediul a trei 
obiective specif ice, care acoperă o viziune strategică de dezvoltare axată pe creşterea 
competitivităţ ii economice în strânsă legătură cu dezvoltarea infrastructurii şi dezvoltarea 
resurselor umane, după cum urmează:

creşterea competit ivităţ ii pe termen lung a economiei româneşti;  
dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază;
perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton. 
 

În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specif ice şi pornind de la aspectele 
identif icate în etapa de analiză socio-economică, au fost formulate şase priorităţi naţionale 
de dezvoltare pentru perioada 2007-2013:  
 

creşterea competit ivităţ ii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere; 
dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;  
protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; 
dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea 
capacităţii administrative; 
dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol;  
diminuarea disparităţ ilor de dezvoltare între regiunile ţării;  

 
Stabilirea unui număr limitat de priorităţi este de natură să asigure concentrarea resurselor 
disponibile pe realizarea acelor obiective şi măsuri cu impact maxim asupra reducerii 
decalajelor faţă de Uniunea Europeană şi a disparităţ ilor interne. Trebuie precizat, însă, că
în interiorul acestor priorităţ i sunt abordate numeroase domenii / sectoare de intervenţie 
specif ice, cum ar f i educaţia, sănătatea, energia, sectorul comunicaţii şi IT, prevenirea 
riscurilor naturale etc.  
 
Pe baza domeniilor acoperite de priorităţile sus formulate, autorităţile române şi Comisia 
Europeană au stabilit , în cadrul negocierilor la Capitolul 21, viitoarele Programe 
Operaţionale prin intermediul cărora se vor gestiona Fondurile Structurale şi de Coeziune. 
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Programare f inanciară

Strategia Planului Naţional de Dezvoltare, axată pe priorităţ ile şi obiectivele compatibile cu 
domeniile de intervenţie a Fondur ilor Structurale şi de Coeziune, va f i f inanţată din surse 
multiple. Planul Naţ ional de Dezvoltare reprezintă un instrument de prior itizare a investiţiilor 
publice pentru dezvoltare, asigurând fundamentarea generală a direcţiilor de alocare a 
fondurilor publice pentru investiţii cu impact semnif icativ asupra dezvoltării economice şi
sociale, din surse interne (buget de stat, bugete locale, etc.) sau externe - instrumentele 
structurale ale UE (Fondul Social European şi Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională), fondurile UE pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, credite externe, etc.. 
 
Programarea f inanciară a PND a urmărit realizarea un tablou general al surselor de f inanţare 
a dezvoltării ce ar trebui utilizate în perioada 2007-2013 pentru creşterea convergenţei cu 
UE, conducând la o sumă estimativă globală de aproximativ 58,7 miliarde Euro, repartizată
astfel pe cele 6 priorităţi naţionale de dezvoltare ale Planului Naţ ional de Dezvoltare: 
 

Tabel nr. IV.1.1. Programarea financiară a Planului Naţional de Dezvoltare 
 

Priorităţi
PND 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

P1. 
Competi-
tivitate 

651,4
8 620,72 793,14 882,76 842,95 761,25 682,12 5.234,43 

P2. 
Infrastruc-
tura de tran-
sport 

2.094
,99 

2.517,4
8

2.465,2
5

2.071,2
9

1.819,8
4

1.832,2
0

1.853,7
5

14.654,7
9

P3. Mediu 753,1
8 898,70 1.099,1

1
1.160,4

5
1.069,5

4 810,78 806,23 6.597,98 

P4. Resurse 
umane 

711,6
5 912,51 1.297,0

8
1.317,5

9
1.313,2

2
1.115,8

5 940,72 7.608,60 

P5. 
Dezvoltare 
rurală

1.585
,56 

1.757,7
2

2.200,9
6

2.335,4
9

2.395,0
8

2.445,1
5

2.517,3
7

15.237,3
2

P6. 
Dezvoltare 
regională

1.294
,79 

1.280,9
9

1.397,9
6

1.336,3
7

1.342,3
5

1.344,5
5

1.342,9
7 9.339,98 

Total 7.091
,65 

7.988,1
2

9.253,5
0

9.103,9
5

8.782,9
8

8.309,7
8

8.143,1
6 58.673,1 

În plus, mai pot f i menţ ionate: Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală,
Fondul European pentru Pescuit (aplicabile prin Programul Naţional pentru Dezvoltare 
Rurală 2007-2013, respectiv Programul Operaţional pentru Pescuit), iniţ iativele comunitare 
Equal, Urban, Culture, Lifelong Learning, Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig. 
Din punctul de vedere al surselor de f inanţare utilizate, structura Planului Naţional de 
Dezvoltare 2007-2013 este următoarea: 
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Tabel nr. IV.1.2. Structura Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 din punctul de 
vedere al surselor de finanţare utilizate 

 
Sursă de finanţare Procent Observaţii 

Fondurile 
comunitare 43% 

În categoria fondurilor comunitare sunt incluse fondurile 
structurale şi de coeziune. Trebuie precizat că
repartizarea definitivă a acestora pe cele şase priorităţi
de dezvoltare nu s-a decis prin PND, ci în urma 
negocierilor cu Comisia Europeană

Surse publice 
naţionale 48% 

Sunt incluse în această categorie surse publice locale şi
naţionale, precum şi credite de la instituţ ii f inanciare 
internaţionale 

Surse private 8% Sunt incluse în această categorie cofinanţări private 
aferente fondurilor comunitare 

În România, sistemul instituţ ional de programare şi implementare a Fondurilor Structurale şi
de Coeziune s-a construit pornind de la prevederile Documentului Complementar de Poziţie 
la Capitolul 21 „Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale”.  
 
Ministerul Finanţelor Publice îndeplineşte, prin Autoritatea de Management pentru Cadrul de 
Sprijin Comunitar, rolul de coordonator naţional al sistemului instituţional, legislativ şi
procedural de programare şi implementare a instrumentelor structurale. De asemenea, în 
cadrul MFP se constituie Autoritatea de Certif icare şi Autoritatea de Plată (organismul 
competent pentru efectuarea plăţilor) pentru toate cele trei instrumente structurale. 
 

Tabel nr. IV.1.3. Sistemul instituţional de programare şi implementare a Fondurilor 
Structurale şi de Coeziune 

 
Program 

Operaţional  
Autoritate de 
Management  Organisme Intermediare  Fond  

Creşterea 
competitivităţ ii 
economice  

Ministerul 
Economiei şi
Comerţului  

Agenţia Naţ ională pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie  
Ministerul Educaţiei şi Cercetării – 
Departamentul de Cercetare  
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei 
Informaţ iei  
Ministerul Economiei şi Comerţului – 
Departamentul Energie  
Autoritatea Naţ ională de Turism  

Fondul 
European 

pentru 
Dezvoltare 
Regională

Infrastructura 
de transport  

Ministerul 
Transporturilor, 
Construcţiilor 
şi Turismului  

 

Fondul 
European 

pentru 
Dezvoltare 
Regională /
Fondul de 
coeziune 

Protecţia 
mediului  

Ministerul 
Mediului şi
Gospodăririi 

Agenţiile Regionale de Protecţie a 
Mediului  

Fondul 
European 

pentru 
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Apelor Dezvoltare 
Regională /
Fondul de 
coeziune 

Dezvoltarea 
regională

Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi
Turismului 

Agenţiile de Dezvoltare Regională

Fondul 
European 

pentru 
Dezvoltare 
Regională

Dezvoltarea 
resurselor 
umane  

Ministerul 
Muncii, 
Solidarităţii 
Sociale şi
Familiei  

Agenţia Naţ ională de Ocupare a Forţei de 
Muncă
Ministerul Educaţiei şi Cercetării – 
Departamentul de Educaţie  

Fondul Social 
European 

Dezvoltarea 
capacităţii 
administrative 

Ministerul 
Administraţiei 
şi Internelor  

 Fondul Social 
European 

Asistenţa
tehnică

Ministerul 
Finanţelor 
Publice  

Fondul 
European 

pentru 
Dezvoltare 
Regională

IV.1.1.3. Contextul regional 
 
Judeţul Galaţ i este parte componentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, f iind judeţul cel mai 
redus din regiune ca şi suprafaţă, dar cu cea mai mare densitate de populaţ ie.  
 
În ceea ce pr iveşte Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, industria construcţiilor navale este 
specif ică acestei regiuni, şantierele de la Brăila, Galaţ i, Tulcea, Constanţa şi Mangalia pun în 
valoare avantajul poziţ ionării la Marea Neagră sau pe malul Dunării.  
 
Restructurarea industrială are un puternic impact negativ asupra economiei regiunii, f iind 
specif ice ramurile industriale în declin, cum ar f i: industria prelucrătoare (în toate judeţele 
regiunii) şi comerţul (Constanţa, Galaţi, Vrancea). 
Luând ca indicator produsele industriale, judeţul Galaţi este cel de-al patrulea centru 
industrial al României ca mărime. Municipiul Galaţ i este cel mai important centru român de 
industrie maritimă. Şantierul Naval “Damen“ asamblează şi repară nave de până la 65.000 
tdw . 
 
Parte a celui mai mare grup mondial din industria de profil, combinatul ArcelorMittal S.A. 
Galaţ i este cel mai mare combinat siderurgic, iar împreună cu alte unităţ i specializate, 
formează un sector metalurgic şi siderurgic puternic. Poziţia a treia în Top-ul 30 al Regiunii 
Sud-Est aparţine distribuitorului de materiale de construcţii “ARABESQUE” cea mai mare 
companie cu capital autohton. Galaţ i este şi unul din cele mai mari nodur i de trafic comercial 
din România, conectat la principalele coridoare de comunicaţie europeană: pe cale f luvială
la canalul Rhin-Main-Dunăre care leagă Marea Nordului de Marea Neagră; prin căile ferate 
se asigură transferul de la ecartamentul european către cel folosit în ţările ex-sovietice. 
 
Având la bază Cadrul Strategic Naţional  pentru perioada 2007-2013, la nivelul regiunii Sud 
– Est, s-a căutat, prin intermediul Planului de Dezvoltare Regională, identif icarea 
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problemelor specif ice zonei cât şi modalităţ ile de punere în valoare a potenţialului pe care îl 
are regiunea.  
 
Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est este acela de a creşte 
semnif icativ PIB-ul regional până în 2013, pe baza unei rate de creştere economică
superioară mediei naţionale, prin creşterea competitivităţ ii pe termen lung şi atractivităţii 
regiunii pentru investiţii, cu valorif icarea patrimoniului ambiental, crearea de noi oportunităţi
de ocupare a forţei de muncă şi îmbunătăţ irea condiţiilor de viaţă ale populaţ iei.   
 
Obiectivul general propus pentru perioada de programare 2007-2013, se vizează a fi atins 
prin intermediul următoarelor obiective specif ice: 
 

creşterea atractivităţii regiunii prin dezvoltarea accesibilităţii, prin continuarea 
extinderii şi modernizării infrastructurii portuare, aeroportuare, sistemului stradal şi
feroviar, prin crearea unui sistem multimodal de transporturi; se va avea în vedere 
crearea unui sistem de accesibilitate inovativ capabil de a asigura legături rapide şi
ef iciente cu pieţele internaţionale, valor if icând poziţia geo-strategică deosebită a
regiunii.  
crearea condiţiilor favorabile pentru localizarea de noi investiţii şi întărirea 
potenţialului celor existente pr in dezvoltarea sistemului de utilităţ i şi al serviciilor de 
calitate destinate întreprinderilor, prin simplif icarea, transparenţa şi accelerarea 
procedurilor administrative şi pentru obţinerea autorizaţiilor şi crearea condiţiilor de 
creştere a productivităţii întreprinderilor prin utilizarea de produse şi procese 
inovative; 
crearea condiţiilor pentru o piaţă a muncii flexibilă, în care oferta de muncă să devină
capabilă a se adapta permanent cerinţelor angajatorilor, prin promovarea culturii 
antreprenoriale, a societăţii informaţ ionale şi a noilor servicii, în contextul unei 
dinamici accelerate a integrării activităţ ilor economice în spaţ iul european şi
internaţional; 
crearea de noi oportunităţi de creştere economică durabilă şi de creştere a calităţ ii 
vieţii prin dezvoltarea patrimoniului natural/ambiental şi promovarea politicii de 
mediu; se va avea în vedere crearea sistemului de gestiune şi control a factorilor de 
mediu (inclusiv înlăturarea efectelor negative asupra mediului în cazuri de catastrofe 
naturale, îmbunătăţirea generală a factorilor de mediu prin protejarea biodiversităţii,  
păstrarea şi extinderea zonelor împădurite, a parcurilor şi zonelor verzi din zonele 
urbane); 
dezvoltarea sectorului serviciilor sociale şi de sănătate prin îmbunătăţirea 
infrastructurii şi a dotărilor, prin aplicarea unui management eficient şi creşterea 
accesului persoanelor la aceste servicii, mai ales ale celor din zonele rurale şi
izolate; 
dezvoltarea sectorului educaţiei prin îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor, prin 
creşterea calităţii serviciilor de educaţie, dezvoltarea de centre de formare continuă
pentru adulţi, realizarea de reţele şcolare, dezvoltarea parteneriatului între unităţ ile 
de învăţământ şi mediul de afaceri, universităţi şi administraţia publică şi susţinerea 
cercetării - inovării; 
modernizarea sectorului agricol şi diversif icarea activităţilor economice altele decât 
agricultura, prin valor if icarea resurselor ambientale, naturale (patrimoniu piscicol, 
silvic, biodiversitatea, etc.), a patrimoniul cultural (tradiţ ii şi experienţe profesionale 
acumulate), prin dezvoltarea capitalului social şi crearea de noi specializări;  
creşterea atractivităţii zonelor urbane pentru investiţii, prin îmbunătăţ irea standardelor  
de viaţă (infrastructura urbană, transport şi mobilitatea populaţ iei), valorif icarea 
patrimoniului arhitectonic, artistic şi monumental, promovând coeziunea şi
incluziunea socială prin dezvoltarea de servicii urbane. 
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IV.1.2. Analiza cooperării internaţionale 
 
IV.1.2.1. Relaţii de colaborare bilaterale 
 
Consiliul Judeţului Galaţ i a încheiat protocoale de colaborare bilaterale cu parteneri naţionali 
şi/sau internaţionali în vederea realizării de strategii şi proiecte comune de dezvoltare socio-
economică. Relaţiile de cooperare ale judeţului Galaţ i s-au concretizat prin semnarea de 
protocoale de colaborare sau acorduri de înfrăţire. 
 
Înţelegere de colaborare între judeţul Galaţi şi regiunea Odesa din Ucraina semnată pe 
3 aprilie 1997 între Consiliul Judeţului Galaţi din România şi Consiliul Regional Odesa din 
Ucraina a evidenţiat necesitatea întăririi şi extinderii relaţiilor bilaterale reciproc avantajoase 
la nivel regional.  
 
Pe data de 21 august 2007 a fost adoptat un Program de implementare a Acordului de 
Cooperare între Consiliul Judeţului Galaţ i şi Consiliul Regional Odesa pentru perioada 2007 
– 2008. Relaţiile dintre cele două regiuni au fost concretizate în numeroase activităţi comune 
derulate atât în cadrul mai larg al Euroregiunii „Dunărea de Jos” cât şi plan bilateral. 
 
Acord de colaborare între judeţul Galaţi şi regiunea Aquitaine din Franţa – semnat pe 4 
februarie 2000 - acord din care a rezultat un ansamblu de schimburi de experienţă, contacte 
şi implicări active din ambele părţi care au permis stabilirea şi implementarea unor activităţi
de cooperare în următoarele trei domenii:  sănătate şi formare medicală, agroalimentar şi cel 
de formare a funcţionarilor. 
Cooperarea de lungă durată dintre Consiliul Regional Aquitaine şi Consiliul Judeţului Galaţi
s-a concretizat de-a lungul t impului pr in proiecte de f inanţare la nivel european implementate 
în trei faze până în prezent, respectiv între anii 2003 - 2006, 2007 - 2008 şi 2009 - 2010. În 
perioada 2009 - 2010 se implementează proiectul de cooperare dintre Consiliul Judeţului 
Galaţ i şi Consiliul Regional Aquitaine - „Sprijin pentru formarea în sectorul sănătăţii,  sectorul 
agricol, instruirea personalului administrativ şi a tineretului”. Dintre acţiunile cuprinse în 
proiect amintim: sprijinirea înfiinţăr ii unei şcoli de moaşe la Galaţi,  sprijinirea schimburilor de 
studenţi între facultăţile de medicină din Galaţ i şi Aquitaine; sprijin în organizarea şi
structurarea f ilierelor profesionale din sectorul agricol; sprijin pentru crearea unei pieţe de 
gros la Galaţi;  proiect de înfrăţire între liceul viticol din Aquitaine şi liceul agricol-viticol din 
Galaţ i; formarea de funcţionari din administraţie şi de aleşi din cadrul Consiliului Judeţului 
Galaţ i pe probleme europene; participarea tinerilor români la evenimente culturale din 
Aquitaine; primirea liceenilor şi studenţilor români în Aquitaine. 

În cadrul proiectului, în prezent s-au mai adăugat noi domenii de cooperare faţă de anii 
anteriori precum dezvoltarea de relaţii de cooperare între f irmele din sectorul agroalimentar, 
cel al construcţiilor, al informaticii şi activităţilor portuare din Galaţi şi Bordeaux, participarea 
liceenilor gă lăţeni la evenimente culturale în Aquitaine, schimburi de studenţ i între 
Facultatea de Medicină Galaţ i şi Facultatea Bordeaux 2 prin programul Erasmus, burse 
pentru studenţii Facultăţii de Arte din cadrul Universităţii Dunărea de Jos, schimb de elevi 
din cadrul Liceului A.I. Cuza şi al Colegiului Naţ ional de Economie şi Agricultură Tecuci cu 
licee similare din Bordeaux.  

Protocol de cooperare între Consiliul Judeţului Galaţi (România) şi Administraţia 
Provincială Potenza (Republica Italiană) – semnat pe 28 mai 2005. Prin intermediul acestui 
Protocol, cele două părţi s-au angajat să pună în practică un program de cooperare activ şi
bine structurat, care vizează concretizarea unor acţiuni de promovare şi dezvoltare 
economică şi socială, precum şi consolidarea cooperării instituţ ionale între Consiliul 
Judeţului Galaţi şi Administraţia Provincială Potenza. Cooperarea între cele  două părţi se 
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realizează prin schimburi de informaţii şi experienţă în următoarele domenii: administrativ, 
economic, socio-cultural, cooperare instituţională şi mediu.  

Protocol de cooperare între Consiliul Judeţului Galaţi (România) şi Consiliul Raional 
Cahul (Republica Moldova) – semnat la Galaţi, pe data de 27 iunie 2006. În vederea 
dezvoltării de relaţ ii de colaborare şi prietenie, bazate pe respect, sprijin reciproc în 
soluţionarea unor probleme de interes comun, cele două părţi au stabilit să pună în practică
un program de cooperare structurat potrivit competenţelor de care dispun, realizând 
schimburi de informaţ ii şi de experienţă în următoarele domenii: administrativ, economic, 
socio-cultural, cooperare instituţională şi mediu. 
 
Consiliul Judeţului Galaţi a iniţiat şi alte relaţii de colaborare cu unităţi administrativ 
teritoriale similare, dar care, pe parcursul timpului, din motive obiective au pierdut din 
consistenţă, devenind mai mult formale: 
 
Înţelegere de colaborare între Consiliul Judeţului Galaţi şi Provincia Regională
Siracusa – semnată pe data de 22 noiembrie 2002, la Siracusa – Italia. În 2003, pe data de 
6 octombr ie s-a semnat la Galaţ i şi Protocolul de înţelegere între cele două regiuni, prin 
care s-a hotărât înfiinţarea Agenţiei de Dezvolatre Italia – România, ca formă de colaborare 
între Provincia Regională Siracusa şi judeţul Galaţi, proiect care însă nu a fost concretizat 
până în prezent. 
 
Protocol pentru stabilirea unor relaţii de înfrăţire între judeţul Galaţi şi regiunea Hubei 
din R.P.Chineză - semnat pe 27 mai 1986, privind cooperarea în domeniul economic, 
tehnico-ştiinţif ic, cultural şi învăţământ. 
 
Acord de înfrăţire între judeţul Galaţi şi Regiunea Astrahan - semnat în 1983, a fost 
înterupt o perioadă după anul 1989, dar reluat prin încheierea unei convenţii de înfrăţire pe 
14 decembrie 1990, convenţie care a avut ca obiect colaborarea în domeniile: economie, 
turism, învăţământ şi cercetare. În urma acestei convenţii, unitatea de construcţii “Confort 
S.A.” Galaţi a executat la Astrahan un număr de 260 apartamente şi alte lucrări industriale. 
Pe 7 iunie 1995 s-a semnat un Memorandum cu privire la relaţiile reciproce şi la 
dezvoltarea colaborării între judeţul Galaţi şi regiunea Astrahan din Federaţia Rusă
referitor la legăturile comercial-economice şi colaborarea culturală şi tehnico-ştiinţif ică între 
cele două părţi.  
 
Convenţia de cooperare în domeniile economic şi cultural între judeţul Galaţi şi judeţul 
Hajdu – Bihar din Ungaria – semnată pe 12 mai 1993 la Galati. Prin această convenţie 
părţile contractante şi-au propus să coopereze în domeniile economic şi cultural, acordând o 
atenţie deosebită dezvoltării comerţului, schimbului de experienţă în domeniul administraţiei 
publice teritoriale şi programelor anuale de acţiuni comune. 
 
Acord de colaborare între judeţul Galaţi şi districtul Banska – Bystrica din Slovacia – 
semnat cu ocazia vizitei din 4-7 iulie 1994.  Această acţiune a fost organizată de Camera de 
Comerţ şi Industrie Galaţi şi de Camera de Comerţ şi Industrie Banska-Bistrica.   
 
Acord de parteneriat între judeţul Galaţi şi departamentul Gironde din Franţa – acord 
încheiat în 1994 prin care s-a convenit să se intensif ice relaţiile de cooperare economică,
ştiinţif ică, culturală şi sportivă şi să se realizeze acţiuni comune în cadrul programului 
PHA RE şi a altor programe ale Comunităţii Europene. 
 
Acord de parteneriat între judeţul Galaţi şi comitatul Lincolnshire din Regatul Unit al 
Marii Britanii şi al Irlandei de Nord semnat în 1995. 
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Acord de înfrăţire între judeţul Galaţi şi regiunea Ascoli Piceno din Italia – semnat în 22 
noiembrie 1999, prin care Consiliul Judeţului Galaţ i a urmărit promovarea, încurajarea şi
intensif icarea cooperării regionale şi inter-regionale în domeniile economic, comercial, 
tehnico-ştiinţif ic, al culturii, informaţ iilor şi comunicaţiilor, precum şi în alte domenii de 
activitate  
 
Convenţie-cadru de cooperare între judeţul Galaţi şi regiunea Haute Normandie din 
Franţa, semnată la Rouen, pe 4 martie 2002. Prin această convenţie cele două părţi doresc 
să dezvolte o relaţie de partener iat bazată pe următoarele principii:  

- sprijinirea iniţ iativelor comune ce duc la dezvoltarea relaţiilor de colaborare; 
- dezvoltarea şi susţinerea cooperării în domeniile: formare profesională, economie, 

cercetare, cultură şi protecţia mediului; 
- susţinerea proiectelor de dezvoltare reciprocă ce pot f i implementate prin intermediul 

acestei colaborări. 
În cadrul acestei relaţ ii de colaborare au fost derulate o serie de proiecte comune, precum şi

o serie de schimburi de experinţă.

IV.1.2.2. Participarea la structuri de cooperare transfrontalieră şi interregională

Cea mai importantă participare a judeţului Galaţ i la o structură de cooperare transfrontalieră
a debutat prin semnarea, în luna iulie 1997 la nivel guvernamental a “Protocolului de 
colaborare trilaterală între România, Republica Moldova şi Ucraina”, care viza realizarea 
unor acţiuni în domeniul polit ic şi economico-financiar. Cu ocazia întâlnirii la nivel înalt care a 
avut loc la 3 iulie 1997 la Izmail, preşedinţii celor trei state au semnat “Declaraţia privind 
colaborarea trilaterală”. In acest context a avut loc, sub egida Consiliului Europei, pe 24-25 
februarie 1998, reuniunea de la Ismail, ocazie cu care s-a convenit asupra semnării 
“Declaraţiei cu privire la promovarea cooperării transfrontaliere între autorităţile locale şi
regionale din România, Republica Moldova şi Ucraina”. Următoarea etapă a fost semnarea, 
la 14 august 1998, a “Acordului de constituire a Euroregiunii”, ceremonia desfăşurându-se la 
sediul Consiliului Judeţului Galaţi. Astăzi din Euroregiunea „Dunărea de Jos” fac parte 
judeţele Galaţi, Bră ila, Tulcea din România, raioanele Cahul şi Cantemir din Republica 
Moldova şi regiunea Odessa din Ucraina. 
 

Recunoaştere internaţ ională a activităţ ii de cooperare transfrontalieră desfăşurate în această
zonă a fost consemnată prin premiul „Pânza de la Papenburg” pentru cea mai activă
euroregiune. Premiul a fost oferit în 2002 de către Adunarea Europeană a Regiunilor de 
Frontieră Euroregiunii „Dunărea de Jos”, care este membru cu drepturi depline în asociaţia 
menţ ionată.

Preşedinţ ia Consiliului Euroregiunii Dunărea de Jos, organismul de conducere al 
Euroregiunii, este deţ inută de Consiliul Judeţului Galaţ i, pe o perioadă de doi ani (decembrie 
2009-decembrie 2011). Preşedinţia Euroregiunii este coordonată de domnul Eugen Chebac, 
preşedintele CJ Galaţi.  
Priorităţi ale Preşedinţiei Consiliului Judeţului Galaţ i (decembrie 2009-decembrie 2011):  
 

implementarea actualei strategii de dezvoltare a Euroregiunii „Dunărea de Jos” şi
elaborarea strategiei pentru 2010-2015; 
atragerea de fonduri prin implementarea de proiecte în cadrul programelor europene 
ce sprijină dezvoltarea cooperării transfrontaliere, în special a Programului 
Operaţional Comun România-Ucraina-R. Moldova 2007-2013;  
crearea centrului multicultural “Dunărea de Jos”;  
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dezvoltarea relaţiilor de cooperare şi întărirea capacităţii administrative a Asociaţiei 
de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos”; 
îmbunătăţirea condiţiilor de trecere a frontierei pentru persoane, pe ruta Tulcea-
Ismail;  
crearea unui centru regional şi transfrontalier de prevenire şi intervenţie în caz de 
poluare a f luviului Dunărea; crearea unui centru informaţional transfrontalier; 
promovarea turismului verde în cadrul euroregiunii; identif icarea şi promovarea ariilor  
protejate; 
sprijinirea dezvoltării regionale prin înfiinţarea unor obiective economice 
transfrontaliere – piaţă de gros la Cahul şi parc agroindustrial la Galaţ i;  
crearea centrului transfrontalier pentru dezvoltarea activităţilor inovative şi de 
cercetare, în vederea organizării unor activităţi comune, expoziţii, conferinţe, 
seminar ii în domeniul activităţ ilor inovative şi cooperării transfrontaliere; 
îmbunătăţirea metodelor de asigurare a creşterii şi inovării în euroregiune; 
dezvoltarea schimburilor comerciale între partenerii din cadrul euroregiunii şi crearea 
unor structuri de sprijin a IMM-urilor. 
 

Euroregiunea Dunărea de Jos a dobândit în anul 2008 personalitate juridică prin înfiinţarea 
Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” ca persoană
juridică de drept privat, cu sediul în Galaţi,  având ca scop declarat, promovarea cooperării 
transfrontaliere între regiunile de graniţă. Participarea Judeţului Galaţi la această asociere a 
fost statuată de Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi, numărul 87 din 30 Septembrie 2008.  
 
Judeţul Galaţi este membru şi în următoarele asociaţii şi organizaţii internaţionale: 

� Adunarea Regiunilor Europei (A.R.E.) – a fost creată în 1985 şi este o organizaţie 
reprezentativă a regiunilor Europei care militează pentru democraţie, solidaritate şi
dezvoltarea relaţiilor de cooperare interregională în Europa. Cuprinde 270 de regiuni 
membre din 30 de ţări, 16 membri organizaţ ii interregionale, dintre care, 12 organizaţii 
sectoriale interregionale şi 4 organizaţii geografice interregionale  
Aderarea judeţului Galaţi la Adunarea Regiunilor Europei, în condiţiile prevăzute de 
Statutul acestei organizaţii,  s-a aprobat prin Hotărârea nr. 148 / 01.08.1997.

� Conferinţa Regiunilor Periferice Maritime (C.R.P.M.) a fost creată în 1973 şi
conform art. 1 din Carta organizatorică, aceasta este o organizaţie constituită prin reunirea 
delegaţ ilor mandataţi de instituţiile reprezentative ale regiunilor care au aprobat rezoluţia 
comună din 23.06.1973. Conferinţa Regiunilor Periferice Marit ime (CRPM)  are 161 de 
regiuni membre, din 28 de ţări şi reprezintă aproximativ 200 de milioane de locuitori.  

Consiliul Judeţului Galaţi este membru cu drepturi depline al Conferinţei Regiunilor Periferice 
Marit ime din anul 2000 conform Hotărârii nr. 79/11.02.2000. 
� Adunarea Regiunilor Frontaliere Europene (A.E.B.R) – a fost fondată în 17/18 iulie 
1971, ca o organizaţie care să acţioneze în favoarea regiunilor de frontieră şi
transfrontaliere, în scopul reprezentării intereselor acestora, iniţ ierii, susţinerii şi coordonării 
cooperării între regiuni, realizării schimbului de experienţă şi informaţii, găsirii de soluţ ii 
viabile la problemele existente. 
Cererea de aderare a Euroregiunii “Dunărea de Jos” a fost acceptată în mod unanim de 
către Comitetul executiv al A EBR în timpul întâlnirii din 20-21 aprilie 2001 organizată la 
Freistadt /Upper-Austria. 
� Euroregiunea ’’Marea Neagră’’ (BSER) s-a înfiinţat la Varna (Bulgaria), în data de 
26.09.2008. Tot atunci, cei 15 membri fondatori din 7 state au  semnat Actul Constitutiv şi
Statutul Euroregiunii. Participarea Consiliului Judeţului Galaţi ca membru fondator la 
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constituirea Asociaţiei Euroregiunea ’’Marea Neagră’’ a fost aprobată prin Hotărârea nr. 63 / 
27.08.200 
 
De asemenea, fără a fi membru, Judeţul Galaţi derulează relaţ ii de colaborare şi cu 
Asociaţia Internaţională a Regiunilor Francofone (A.I.R.F.). În cadrul acestei Asociaţii 
România este reprezentată de 11 judeţe. Prin aderarea la AIRF judeţul Galaţ i are 
posibilitatea de a-şi extinde participarea la dialogul intercultural şi de a creşte nivelul 
schimburilor economice. Activitatea AIRF are în vedere organizarea cooperării între diferite 
spaţii francofone şi are ca principal obiectiv dezvoltarea relaţiilor economice şi întărirea 
poziţiei acestor regiuni în negocierile internaţionale cu caracter economic.  

La nivel naţional, Judeţul Galaţi este membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor 
Judeţene, organizaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, 
Consiliile Judeţene din România, ca autorităţi ale administraţiei publice locale. UNCJR 
reprezintă interesele Consiliilor Judeţene atât individual cât şi ca asociaţ ii sau uniuni – pe 
regiuni sau în funcţie de interese comune – atât în relaţia cu puterea executivă cât şi cu cea 
legislativă.
Aderarea Consiliului Judeţului Galaţi la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din 
România s-a aprobat prin Hotărârea nr. 290/15.12.1999.
Pentru atragerea de fonduri şi buna derulare a proiectelor cu finanţare extrabugetară,
Consiliul Judeţului Galaţi a participat în calitate de fondator la constituirea unor de 
structuri de nivel judeţean sau regional după cum urmează:
� Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR) - a fost creată cu scopul de a 
contribui la facilitarea absorbţiei fondurilor de t ip structural la nivelul celor şase judeţe
componente ale Regiunii (Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea), atât prin 
activitatea de promovare a identităţ ii regionale cât şi prin administrarea programelor 
europene care fac parte din strategia de pre-aderare elaborată de Uniunea Europeană.
Agenţia este un organism non-guvernamental, non-profit, de utilitate publică, cu 
personalitate jur idică, care acţionează în domeniul specif ic dezvoltării regionale, cooperând 
în acest sens cu agenţii similare din ţară şi străinătate, autorităţ i locale, intreprinderi, centre 
de cercetare, universităţi, precum şi alte structuri implicate în acest domeniu şi a fost 
înfiinţată în februarie 1999, ca structură executivă a Consiliului de Dezvoltare Regională a
Regiunii de Sud-Est. 
� Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud – Est pentru Situaţii de Urgenţă – 
urmăreşte programarea şi implementarea Proiectului “Achiziţionarea echipamente specif ice 
pentru îmbunătăţ irea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţ ii urgenţă,
acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calif icat”. Prin Hotărârea nr. 305 
din 25 septembrie 2009 s-a aprobat asocierea judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţului Galaţi
cu judeţul Brăila, judeţul Constanţa, judeţul Tulcea şi judeţul Vrancea pentru înfiinţarea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Sud – Est pentru Situaţ ii de Urgenţă”. 
� Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul Regional Apă Galaţi” a fost 
creată în scopul monitor izării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare furnizate în 
unităţile administrativ teritoriale asociate şi a accesării fondurilor europene dedicate acestui 
domeniu de activitate. Asocierea Consiliului Judeţului Galaţi cu celelalte autorităţi locale în 
vederea constituirii acestei Asociaţii s-a făcut prin Hotărârea nr. 114 din 28 noiembrie 2008 
� De asemenea, se află în curs de constituire Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
ECOSERV Galaţi în scopul realizării Proiectului de interes comun „Managementul integrat al 
deşeurilor în judeţul Galaţ i” şi a gestiunii serviciilor de colectare, transport, prelucrare şi
depozitare a deşeurilor municipale. 
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IV.1.2. Participarea la programe cu finanţare comunitară

Judeţul Galaţ i a beneficiat în mod direct de programe cu f inanţare comunitară care susţin 
cooperarea transfrontalieră, prin situarea în aria eligibilă a Programului de Vecinătate 
România – Republica Moldova 2004-2006.  
 
Pentru noua perioadă de programare f inanciară 2007-2013, judeţul Galaţi se află în aria 
eligibilă a Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova. De 
asemenea, judeţul poate accesa alte 6 programe de cooperare teritorială la care România 
este stat partener. 
 
Tabel nr. IV.1.4. Exemple de proiecte cu finanţare comunitară, implementate în judeţul 

Galaţi, în domeniul cooperării transfrontaliere 
 

Detalii privind unele din proiectele implementate la nivelul Judeţului Galaţi

Centru transfrontalier de protecţia mediului, comuna Vlădeşti, judeţul Galaţi
Sursa de finanţare Programul de Vecinătate România – Moldova, PHARE CBC 2005 

Beneficiar / Parteneri Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Raional Cahul, Info – Media Centru 
Cahul 

Valoare proiect (Euro) Buget total: 368.970 Euro / Grant: 332.000 Euro / Cofinanţare 36.970 Euro 

Centru integrat de promovare şi dezvoltare economică transfrontalieră

Sursa de finanţare  Programul de Vecinătate România – Moldova, PHARE CBC 2005 

Beneficiar / Parteneri Consiliul Judeţului Galaţi / Agenţia pentru Cooperare Transfrontalieră şi
Integrare Europeană Cahul 

Valoare proiect (Euro) Buget total: 474.999,55 Euro / Grant: 419.999,55 Euro / Cofinanţare: 
55.000 Euro 

Sănătate fără frontiere 

Sursa de finanţare Programul de Vecinătate România – Moldova, PHARE CBC 2005 

Beneficiar / Parteneri 
Spitalul de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi / Consiliul 
Judeţului Galaţi , Instituţia Medico-Sanitară Publică „Spitalul Raional 
Cahul” 

Valoare proiect (Euro) Buget total: 58.300 Euro / Grant: 48.300 Euro / Cofinanţare: 10.000 Euro 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi – obiectiv turistic transfrontalier 

Sursa de finanţare Programul de Vecinătate România – Moldova, PHARE CBC 2006 

Beneficiar / Parteneri Consiliul Judeţului Galaţi / Complexul Muzeal de Şti inţele Naturii din Galaţi
şi Infomedia Centru Cahul din Republica Moldova 

Valoare proiect (Euro) 
Buget total: 503.028,2 Euro / Grant: 445.903 Euro / Cofinanţare 57.125,15 
Euro 

Reabilitare DJ 242 E Oancea- Roşcani, km 0+000 – 10+950 

Sursa de finanţare Programul de Vecinătate România – Moldova, PHARE CBC 2006 

Beneficiar / Parteneri Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Raional Cahul, Republica Moldova 

Valoare proiect (Euro) Buget total: 610.681,51 Euro / Grant: 500.000 Euro / Cofinanţare: 
110.681,51 Euro 

Cooperare transfrontalieră şi Bună Vecinătate la Dunărea de Jos 
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Sursa de finanţare Programul de Vecinătate România – Moldova, PHARE CBC 2006 

Beneficiar / Parteneri Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliul Raional Cahul 

Valoare proiect (Euro) Buget total: 54.990 Euro / Grant: 49.490 Euro / Cofinanţare: 5.500 Euro 

Dezvoltarea asistenţei sociale prin cooperare transfrontalieră
Sursa de finanţare Programul de Vecinătate România – Moldova, PHARE CBC 2006 

Beneficiar / Parteneri Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi / Consiliul Judeţului Galaţi şi
Agenţia de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană Cahul 

Valoare proiect (Euro) Buget total: 48.775 Euro / Grant: 43.875 Euro / Cofinanţare: 4.900 Euro 
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IV.2. ANALIZA SWOT PE DOMENII 

DOMENII PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

Cadrul 
natural 

-Judeţul Galaţ i are o bogată reţea 
hidrografică (Dunărea, Siretul şi Prutul); 
-Sursele de apǎ de suprafaţǎ sunt de trei 
ori mai bogate decât cele subterane (183 
milioane mc faţă de 22,9 milioane mc); 
-Reţeaua hidrografică bogată permite 
dezvoltarea unui sistem de irigaţii;  
-Sistemul de irigaţ ii existent asigură
distribuţia apei pe o suprafaţă de 115.438 
ha; 
-Există numeroase arii naturale protejate; 
-Există numeroase specii de animale şi
păsări protejate (21 de specii de 
mamifere şi 46 specii de păsări); 

-Judeţul Galaţ i are o suprafaţă mai mică faţă 
de celelalte judeţe din ţară (suprafaţă de 
4.466,32 km2); 
-Judeţul Galaţ i are suprafaţă împădurită mică;
-Majoritatea solurile sunt de clasa III şi IV şi
nu sunt potrivite pentru agricultură;
-Condiţ iile climaterice şi calitate solului permit 
cultivarea unui număr restrâns de culturi:  
grâu, porumb, orz, viţă de vie, f loarea 
soarelui, soia; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

-Judeţul Galaţi este situat în apropierea 
principalelor artere de transport din 
Europa de Est (Cor idoarele Helsinki sau 
Pan- Europene); 

-Media precipitaţiilor anuale este de 66 de 
zile, însă prcipitaţ iile sunt inegal distribuite, 
înregistrându-se f ie secetă, f ie inundaţii;  

AMENAJĂRI HIDROAMELIORATIVE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

-Municipiul Galati este bine conectat la 
reţeaua de canalizare (95% din populaţ ia 
oraşului); 
-Experienţă în atragerea de fonduri; 

-Reţeaua de canalizare din judeţul Galaţ i are 
o lungime totală de aproximativ 550 km şi
este foarte degradată şi in stare proastă;
- În Tecuci aproape 43% din locuitori sunt 
conectati la  reţeaua de canalizare care are o 
lungime de 33 km, care este în stare 
deteriorarata; 
-În Tg. Bujor aproape 50% din gopodar ii sunt 
conectate la reţeaua de canalizare cu o 
lungime totala de 13.5 Km, toata intr-o stare 
f izica proasta; 
-În Bereşti există numai 1.5 Km de reţea si 
numai 10% din locuitori sunt conectaţi,  
evacuarea apei facându-se fără altă tratare. 
In zonele rurale din Galati rata de conectare 
este mai mica de 10%. 
-În judeţul Galaţi există numai 3 staţii de 
epurare, toate în stare proastă sau 
nefuncţionale; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

-Accesarea fondurilor POS Mediu şi
FEADR; 
-Atragerea de investitori privaţi; 

-Risc ridicat de poluare: în prezent, întregul 
volum de ape uzate este deversat direct în 
Dunăre, fără a fi tratat, prin şapte guri de 
deversare; 
-Posibilitatea ca unele componente ale reţelei 
să cedeze şi să provoace mari pagube (dat 
f iind gradul mare de deteriorare); 
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Activităţile 
economice 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
-Judeţul Galaţ i, a realizat în anul 2007, o 
valoare a PIB de 8.602 mil. lei preţuri 
curente, situându-se din acest punct de 
vedere, pe locul 18 în ierarhia judeţelor  
ţării;  
-În comparaţie cu restul ţării, Galaţi se 
situează pe poziţ ia a 16-a dintr-un total 
de 41 de judeţe şi municipiul Bucureşti,  
după numărul de comercianţi
înmatriculaţi, cu o pondere de 2,4 din 
totalul comercianţilor înregistraţi la nivel 
naţional; 
-Judeţul Galaţ i ocupă locul al doilea în 
cadrul Regiunii de Sud-Est ca număr de 
comercianţi înregistraţi, f iind depăşit doar  
de judeţul Constanţa;  
-Regiunea beneficiază de atractivitatea 
deosebită pe care o reprezintă portul 
Constanţa şi porturile pe Dunăre, de la 
Galaţ i şi Brăila; 
-Tradiţie în domeniul industriei; 
-Forţă de muncă bine pregătită în 
domenii precum: industria navală,
metalurgic, alimentară şi textilă;
-Industria are cea mai mare contribuţie în 
realizarea cifrei de afaceri a judeţului; 
-Infrastructură dezvoltată în domeniul 
comerţului; 
-Diversitatea şi accesul facil la mater ii 
prime pentru industria alimentară;
-Existenţa Zonei libere Galaţ i cu acces la 
cele mai importante magistrale de 
transport f luvial din Europa, transport 
rutier şi feroviar precum şi accesul la chei 
şi la instalaţiile portuare care favorizează
schimburile comerciale; 
-Există un număr mare de hipermarketuri: 
Kaufland, Penny Market, Selgors, Bila, 
Praktiker, Real, Metro, WinMarket, Plus; 
-Creşteri ale numărului de salariaţ i în 
ramura de construcţii, în activităţile de 
comerţ cu ridicata şi amănuntul, în cele 
f inanciare, bancare şi de asigurare, 
precum şi în administraţia publică;
-Economia judeţului este puternică şi
diversif icată, susţinută de tradiţia 
industrială, poziţ ia geo-economică
favorabilă şi forţa de muncă înalt 
calif icată;
-În judeţ sunt 30 de întreprinderi mari 
-La momentul prezent, la Galaţi se 

-Numărul redus de unităţi ce îşi desfăşoară
activitatea în industrie, construcţii şi
agricultură;
-Unităţ ile locale din domeniul comerţului deţin 
cea mai mare pondere, ca şi număr, ceea ce 
indică un grad de atractivitate redus pentru 
investitorii străini;  
-Raportat la numărul de societăţi comerciale 
cu participare străină la capital înregistrate pe 
total ţară, judeţul Galaţi deţine o pondere 
redusă, de numai 0,8%; 
-Majoritatea investiţiilor importante în judeţul 
Galaţ i s-au făcut prin achiziţii şi nu prin 
investiţii pe loc gol. Companiile transnaţ ionale 
au preferat această metodă întrucât mediul 
de afaceri instabil din România presupunea 
un risc pe care nu au fost dispuse să îl 
accepte; 
-Evoluţ ia radierilor de societăţi comerciale 
prezintă fuctuaţii foarte mari, o creştere 
spectaculoasă în 2006, urmată de o reducere 
semnif icativă în 2007 şi o creştere uşoară în 
2008 şi 2009; 
-Criza f inanciară, ce a afectat într-o măsură
mai mare municipiul Tecuci şi oraşele Bereşti 
şi Târgu-Bujor; 
-Disparităţ ile de dezvoltare economică
existente în cazul societăţilor mijlocii şi mari; 
-Resurse umane reduse în mediul rural 
datorită migraţ iei rural – urban; 
-Exploataţii agricole mici caracterizate de 
practicarea unei agriculturi de subzistenţă şi
diversitate în alegerea tipurilor de culturi 
agricole; 
-Rentabilizarea activităţilor zootehnice este în 
mare măsură dependentă de gradul de 
prelucrare pe plan local a produselor  
animaliere în unităţi industriale de capacitate 
mică şi mijlocie. 
-În agr icultură, silvicultură şi pescuit au fost 
înregistrate reduceri mai mar i de 50% a 
numărului de salariaţ i;  
-Indicii producţiei agricole au cunoscut o 
scădere în ultimii patru ani; 
- În domeniul producţiei de fructe, asistăm la 
o reducere dramatică a producţiei la soiurile 
prune, mere şi piersici; 
-Creşteri importante de îngrăşăminte chimice, 
-Scăderi importante de îngrăşăminte 
naturale; 
-Nu există continuitate în comercializarea 
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găseşte singurul Parc ştiinţif ic şi
tehnologic de software din România; 
-Industria metalurgică din judeţul Galaţi
realiza în anul 2008 aproximativ 55,6% 
din producţia de oţel a României, 55% din 
cea a producţiei de laminate şi 90,4 % din 
producţia de tablă şi benzi laminate la 
rece; 
-Construcţiile navale, ramură de mare 
tradiţie în zonă, furnizează f lotei f luviale şi
marit ime nave de până la 65.000 tdw ; 
-În prezent, pe ansamblul economiei 
naţionale judeţul Galaţ i este principalul 
producător de cocs metalurgic, de fontă,
de oţel brut şi de laminate f inite pline; 
este al doilea producător din ţară la 
producţia de nave mar itime; de 
asemenea, se situează topul judeţelor la 
producţia de legume şi fructe conservate; 
-Suprafaţă agricolă mare (80,3% din 
suprafaţa totală a judeţului); 
-Suprafaţă arabilă mare (81,8% din 
suprafaţa totală a judeţului); 
-Cult ivarea a multe soiuri de plante; 
Sectorul privat deţ ine o pondere mare, de 
94,52% din suprafaţa agricolă;
-Sectorul privat deţine o pondere de 
peste 90% din producţia agricolă (atât 
creşterea plantelor, cât şi creşterea 
animalelor); 
-Producţie mare de struguri (locul 2 la 
nivel naţional în ceea ce priveşte 
producţia de stuguri şi suprafaţa ocupată
cu viţă de vie, după judeţul Vrancea); 
-Producţia mare de legume (locul 1 la 
nivel naţional); 
-Experienţă obţ inută în programele 
Sapard, PHARE, şi alte programe 
naţionale şi internaţionale (precum cele 
derulate de Banca Mondială); 
-Existenţa unor resurse turistice 
importante; 
-Resurse pentru dezvoltarea turismului 
rural; 
-Ponderea ridicată a proprietăţii private în 
domeniul hotelier şi restaurante; 
-Capacitate mare de cazare; 
-Agenţii economici au identif icat 
următoarele aspecte care permit 
dezvoltarea în condiţii optime a afacerii 
pe care o conduc: uşurinţa găsirii forţei 
de muncă specializate (45,74%); accesul 
facil la piaţa de aprovizionare cu mater ii 
prime necesare afacerii pe care o 

produselor meşteşugăreşti, vânzările 
importante f iind făcute cu ocazia târgurilor 
meşterilor populari care sunt manifestări 
organizate o dată sau de două ori pe an; 
-Indici de productivitate şi producţie 
industrială mici, aproape la jumătate faţă de 
media Uniunii Europene, fapt care indică un 
management neperformant, tehnologii 
neadecvate, forţă de muncă ineficientă;
-Tehnologii învechite sau chiar rudimentare în 
domeniul industrial; 
-Insuficientă preocupare pentru calitate; 
-Suprafaţa agricolă este împărţită în 
suprafeţe mici, fapt care nu permite 
realizarea unei productivităţi mari; 
-Ponderea mare a suprafeţelor agricole 
nefolosite, datorită costurilor mari care le 
implică;
-Slaba mecanizare a agriculturii;  
-Populaţia îmbătrânită din agricultură –
mediul rural; 
-Lipsa specialiştilor în agr icultură;
-Promovare insuficientă a destinaţ iilor  
turistice; 
-Lipsa de facilităţi pentru turism în mediul 
rural; 
-Standard scăzut al serviciilor hoteliere, sub 
nivelul aşteptărilor turiştilor europeni; 
-Cea mai mare parte a mediului de afaceri 
este nemulţumită de situaţ ia economică şi de 
administraţia publică din judeţ, f iind invocate 
mai multe aspecte: dezvoltarea economică
scăzută (13,60%); neseriozitatea autorităţilor  
locale (10,20%); nivelul ridicat al taxelor şi
impozitelor (10,20%); lipsa investiţiilor  
(8,50%); infrastructura rutieră (80,23% sunt 
nemulţumiţi); accesul dif icil la o piaţă de 
desfacere (63,90%); preţuri ridicate ale 
terenurilor (50%); chirii ridicate (55,56%) – 
conform studiului de piaţă la nivelul mediului 
economic; 
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dezvoltă (63,75); uşurinţă în găsirea de 
terenuri de achiziţionat/închiriat pentru 
dezvoltarea afacerii (51,85%); bună
dezvoltare a sistemului bancar (70,18%), 
acces facil la f irme de consultanţă 
(79,31%); 
- Agenţii economici consideră că, per 
ansamblu, judeţul GALAŢI este o zonă
atractivă pentru dezvoltarea afacerilor 
(53,01%, conform studiului derulat la 
nivelul mediului economic din judeţ); 
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
--Poziţia judeţului la intersecţia unor  
importante rute comerciale a determinat 
dezvoltarea economiei (şantierul naval, 
portul, combinatul siderurgic); 
- Programele naţ ionale şi internaţionale 
care prevăd dezvoltarea mediului de 
afaceri, a tehnologiilor; 
-Implementarea unor politici pentru 
înbunătăţirea climatului de afaceri; 
-Sprijinirea sectorului privat oferă
oportunităţi reale de dezvoltare durabilă;
-Existenţa Agenţiei de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală;
-Sprijinul acordat de către Camera 
Agricolă;
-Îmbunătăţirea cadrului instituţional 
privind sistemul de control al calităţ ii 
produselor animaliere; 
-Amenajări de agrement pentru pescuit 
sportiv; 
-Manager ii f irmelor gălăţene sunt de 
părere că cele mai potrivite domenii 
pentru dezvoltarea judeţului Galaţ i sunt: 
industria metalurgică (cu un procent de 
32,93%), industria alimentară (cu un 
procent de 31,14%), agricultura (29,34%) 
şi industria navală (cu un procent de 
26,35%).  
-Manager ii f irmelor gălăţene sunt de 
părere că cele mai potrivite măsuri pentru 
dezvoltarea judeţului Galaţi sunt: 
dezvoltarea investiţiilor de tip greenfield; 
dezvoltarea industriei metalurgice 
(36,45%) şi reciclarea deşeurilor în 
municipiul Galaţ i (29,81%); dezvoltarea 
industriei metalurgice (52,75%) şi
reciclarea deşeurilor în municipiul Tecuci 
(19,78%); dezvoltarea industriei de 
confecţii textile şi pielărie (35,42%), 
industriei lemnului/mobilierului (35,42%) 
şi serviciilor imobiliare şi construcţiilor de 
locuinţe (31,25%) în oraşul Târgu-Bujor;  

-Ofertele de credit bancar au devenit greu de 
accesat; 
-Migrarea forţei de muncă;
-Degradarea terenurilor neprelucrate;  
-Existenţa unor terenuri expuse la inundaţii,  
alunecări de teren; 
-Concurenţa produselor vegetale şi
animaliere din străinătate; 
-Îmbătrânirea populaţiei din mediul rural; 
-Slaba preocupare şi cunoştinţe insuficiente 
pentru accesarea fondurilor destinate 
turismului şi dezvoltării infrastructurii 
-Pierderea clienţ ilor, încasările incerte, 
scăderea cifrei de afaceri la nivelul IMM-urilor  
din judeţ (conform studiului de piaţă la nivelul 
mediului economic); 
-Creşterea TVA-ului; 
-Cadru legislativ instabil;  
-Fiscalitate ridicată;
-Persistenţa crizei economice; 
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dezvoltarea industriei de confecţii textile 
şi de pielărie în oraşului Bereşti (48,96%); 
- În mediul rural domeniul de activitate 
nominalizat cel mai des ca f iind necesar 
dezvoltării este agricultura (59,32%); 
-Alte activităţi care ar putea conduce la 
dezvoltarea judeţului sunt: acordarea 
unor facilităţi f iscale studenţilor  care 
doresc să înf iinţeze o afacere proprie şi
creşterea investiţiilor; 
- Dezvoltarea turismului de croazieră;
- Funcţionarea Parcului Industrial, a 
Centrul de Afaceri şi a Parcul Agro-
Industrial; 

Populaţia şi
reţeaua de 
localităţi

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- Densitatea populaţ iei este de 138,4 
loc/km2, nivel superior mediei naţionale 
de 90,5 loc/km2 şi mediei înregistrate la 
nivelul Regiunii de Sud-Est (78,7 
locuitori/kmp); ocupă în acest sens locul 
3 după Prahova şi Iaşi;  
-Grad mare de urbanizare (56,8%, faţă 
de media naţională de 55,2%) 
-Sporul natural este superior celui la nivel 
de ţară (-0,9, faţă de -1,8); 
-Gradul de îmbătrânire mai mic faţă de 
media naţ ională (13,8%, faţă de 14,78%); 
-Nupţialitatea cunoaşte o creştere 
semnif icativă pe aproape tot parcursul 
perioadei (de la 6,4 în 2003 la 8,7 în 2007 
şi 7,0 în 2008); 
-Mortinatalitatea (născuţi morţ i la 1000 de 
născuţi vii + morţ i) şi mortalitatea infantilă
cunosc la rândul lor un trend descendet, 
înregistrând scăderi notabile în ultimii 6 
ani; 
-Procesul de îmbătrânire este gradual; 
-Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul 
Galaţ i a scăzut continuu în perioada de 
referinţă, de la 35.828 persoane în 2002 
la 12.589 persoane în 2007; 
-Nivel ridicat de instruire a populaţ iei în 
instituţiile de învăţământ (16,29% din 
totalul populaţiei şcolare o reprezintă
studenţii)  
-Nivel ridicat alocat activităţilor de 
cercetare (locul 1 la nivelul regiunii şi
locul 6 la nivel de ţară)
-Forţă de muncă bine pregătită în 
domenii precum: industria navală,
metalurgic, alimentară şi textilă;

-Indicele de natalitate este 8,7%, inferior celui 
de la nivel naţional care este 10,1%; 
-Reducerea segemntului de vârstă 45-49 ani 
(-25,1%); 
-Scăderea populaţ iei cu 11.346 de persoane 
în per ioada 2002-2008; 
-Sporul natural este negativ; 
-Se constată migraţia demografică în special 
a populaţiei tinere şi mature (19-49 ani), din 
mediul rural în mediul urban, motivată de 
condiţiile de viaţă şi de muncă oferite de 
centrele urbane, fapt ce conduce la 
îmbătrânirea şi reducerea constantă a
populaţ iei în mediul rural; 
-Scăderea populaţiei totale, active şi ocupate; 
-Repartizarea pe activităţi economice 
semnalizează un dezechilibru major, un 
număr semnif icativ ridicat de persoane f iind 
ocupat în activităţ ile agricole, în dauna 
industriei, construcţiilor şi comerţului; 
-Lipsa unei oferte de muncă satisfăcătoare 
pentru persoanele cu un grad înalt de 
pregătire; 
-Salarizarea nesatisfăcătoare pentru unele 
domenii de activitate; 
-Nivel slab de pregătire în domeniul demarării 
unei afaceri; 
-O parte semnif icativă dintre respondenţ i simt 
nevoia unor cursuri de  recalif icare (conform 
studiului de piaţă la nivel urban); 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
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-Existenţa forţei de muncă calif icată şi
ieftină;

-Creşterea inegalităţii între sexe: există o
scădere mai mică decât media în cazul 
femeilor (1,44) şi una aproape dublă în cazul 
bărbaţilor (2,33); 
-Migraţ ia forţei de muncă ca efect la 
salarizării necorespunzătoare; 
-Şomajul de lungă durată;
-Slaba preocupare şi personal nepregătit în 
ceea ce priveşte fondurile nerambursabile; 
-Slaba informare în ceea ce priveşte fondurile 
nerambursabile; 

Amenajarea 
teritoriului 

CĂI DE COMUNICAŢIE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- Localizarea strategică a judeţului Galaţi
ca important nod regional de legătură
între ţările din regiunea de vest a Măr ii 
Negre: Turcia, Grecia, Bulgaria, Moldova 
şi Ucraina; 
-Existenţa portului f luvial; 
-Densitatea drumurilor publice pe 100 
km2 teritor iu în judeţul Galaţ i este de 
38,0, f iind superioară mediei înregistrate 
la nivel naţional, de 33,9; 
-Densitatea liniilor de cale ferată pe 1000 
km2 teritor iu în judeţul Galaţ i este de 
68,06, f iind superioară celei existente la 
nivel naţional – 45,2; 
-Lungimea străzilor orăşeneşti în judeţul 
Galaţ i este de 524 km. Gradul de 
modernizare al acestora este de 74,2%, 
f iind superior celui existent la nivel 
naţional, de 60,2%; 
-Numărul de autobuze şi microbuze a 
crescut semnif icativ în perioada 2003-
2008 cu peste 400%; 
-Acces facil la reţeaua de transport în 
comun în mediul urban; 
-Marcajele pietonale şi semnele de 
circulaţie, în general, sunt foarte bine 
vizibile în municipiul Tecuci, Târgu Bujor  
şi Bereşti (conform studiului de piaţă la 
nivel urban); 
-Marcajele pietonale şi semnele de 
circulaţie sunt bine semnalizate (conform 
studiului de piaţă la nivel urban); 
-Reţeaua de transport în comun din 
municipiul Tecuci şi cea din oraşul Târgu 
Bujor face faţă foarte bine la orele de 
vârf; 
- Reţeaua de transport în comun acoperă
foarte bine diferitele zone ale oraşului în 
Galaţ i, Tecuci şi Târgu Bujor (conform 

-În prezent judeţul deţine 1.695 km de 
drumuri publice, din care doar 31,6% sunt 
modernizate; 
-În judeţ există 67,9 km linii de tramvai şi 25,4 
km linii de troleibuz care necesită
modernizare; 
- Parcul mijloacelor de transport în comun 
care operează drumurile necesită investiţii de 
modernizare; 
-Străzile nu sunt foarte bine 
asfaltate/întreţinute (conform studiului de 
piaţă din mediul urban); 
-Număr mic de străzi în comune (conform 
studiului de piaţă din mediul rural); 
-Marcajele pietonale şi semnele de circulaţie 
în general din municipiul Galaţi nu sunt foarte 
bine vizibile (conform studiului de piaţă din 
mediul urban); 
-Trotuarele din oraşul de reşedinţă sunt într-o 
stare avansată de degradare după părerea 
locuitorilor (conform studiului de piaţă din 
mediul urban); 
-Trotuarele din mediul rural nu sunt bine 
întreţ inute (conform studiului de piaţă la nivel 
rural); 
-Număr insuficient de locuri de parcare în 
mediul urban (conform studiului de piaţă la 
nivel urban); 
- Infrastructura rutieră din mediul urban  nu 
face foarte bine faţă traficului actual (conform 
studiului de piaţă la nivel urban); 
- Reţeaua de transport în comun din 
municipiul Galaţ i şi cea din oraşul Bereşti nu 
face faţă foarte bine la orele de vârf (conform 
studiului de piaţă la nivel urban); 
-Reţelele de transport în comun nu sunt 
foarte moderne în mediul urban (conform 
studiului de piaţă la nivel urban); 
-Mărimea suprafaţei spaţiilor verzi inadecvată
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studiului de piaţă la nivel urban);
-Număr suficient al staţiilor de autobuze 
în comune (conform studiului de piaţă la 
nivel rural); 
-Prezenţă cale ferată cu ecartament larg 
şi îngust; 

în municipiul Galaţi (conform studiului de 
piaţă la nivel urban); 
-Autobuzele şi tramvaiele din mediul urban  
nu sunt foarte comode (conform studiului de 
piaţă la nivel urban); 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
- Creşterea potenţialului de dezvoltare 
pentru transporturi, sectorul productiv, 
IMM-uri, turism, forţă de muncă, societate 
informaţională;
-Alocarea de fonduri pentru dezvoltarea 
infrastructurii de transport; 
-Priorit izarea acestui domeniu de către 
autorităţile publice locale (cea mai 
urgentă problem ce ar trebui soluţionată
în municipiul Galaţi este modernizarea şi
reabilitarea străzilor, conform studiului de 
piaţă din mediul urban); 
- Investiţiile care sunt necesare în 
domeniul infrastructurii vor impulsiona 
mediul de afaceri; 

-Scăderea investiţiilor publice în domeniu; 
-Creşterea în continuare a numărului de 
maşini, fără ca infrastructura rutieră să f ie 
extinsă şi îmbunătăţită;

GOSPODĂRIREA APELOR
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

-Existenţa unui Master Plan pentru 
Infrastructura de apă şi apă uzată în 
judeţul Galaţi;  
-Potrivit „Master Planului pentru 
Infrastructura de apă şi apă uzată în 
judeţul Galaţi”, în judeţul Galaţi sunt 
disponibile suficiente resurse de apă cu o 
calitate corespunzătoare pentru a 
satisface cererea de apă potabilă;
-Experienţă în implementare de proiecte 
cu f inanţare nerambursabilă;

-Necesitatea de modernizare a digurilor  
existente şi de construcţie a altor diguri noi; 
-Rata de conectare la o instalaţie de epurare 
a apelor uzate este foarte scăzută, de 0,2%; 
-Rata de conectare la sistemul de canalizare 
este scăzută, de aproximativ 49%; 
-Există aproape 74 instalaţii de pre-tratare, 
dar cele mai multe nu sunt functionale, 
probabil, pentru ca cerinţele privind calitatea 
efluentului nu sunt îndeplinite  
-Numai staţia de epurare de la ArcellorMittal 
Steel respecta cerinţele privind calitatea 
efluentului; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

-Atragerea unor fonduri structurale pentru 
modernizarea instalaţ iilor de pretratare; 

-Riscul mare de poluare al apelor subterane 
din judeţ;
-Nefinanţarea proiectelor din domeniu; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

-Accesarea fondurilor POS Mediu şi
FEADR; 
-Atragerea de investitori privaţi; 
 

-Risc ridicat de poluare: în prezent, întregul 
volum de ape uzate este deversat direct în 
Dunăre, fără a fi tratat, prin şapte guri de 
deversare; 
-Posibilitatea ca unele componente ale reţelei 
să cedeze şi să provoace mari pagube (dat 
f iind gradul mare de deteriorare); 

ECHIPARE HIDROEDILITARĂ
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
-În toate municipii şi oraşele judeţului 
Galaţ i există reţea de distribuţie a apei 

-Există 43 de comune cu rata de conectare la 
reţeaua de apă potabilă scăzută (mai puţin de 
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potabile;
-Un procent semnificativ din străzile 
orăşeneşti din judeţ sunt echipate cu 
reţele de distribuire a apei potabile 
(78,7%); 
-Experienţă în implementare fonduri cu 
f inanţare nerambursabilă;

25%), din care 22 de comune nu sunt 
prevăzute cu  servicii de apă potabilă;
-În prezent există în judeţul Galaţi numai 3 
staţii de epurare şi toate sunt în stare proastă
sau nefuncţionale; 
-Gradul de echipare al străzilor orăşeneşti cu 
conducte de canalizare era în anul 2008 de 
44,4%, în t imp ce lungimea totală simplă a
conductelor de canalizare era de 616,1 km; 
-În Tecuci aproape 43% din locuitori sunt 
conectaţi la  reţeaua de canalizare care are o 
lungime de 33 km, care este în stare 
deteriorată.
-În Tg. Bujor doar 50% din gospodării sunt 
conectate la reţeaua de canalizare cu o 
lungime totală de 13.5 Km, toată într-o stare 
f izică proastă;
-În Bereşti există numai 1.5 Km de reţea de 
canalizare şi numai 10% din locuitori sunt 
conectaţi; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
-Existenţa „Master Planului pentru 
Infrastructura de apă şi apă uzată în 
judeţul Galaţi”;  
- Implementarea unui proiect de 
reabilitarea a sistemului de apă şi
canalizare (cea mai urgentă problemă
care ar trebui rezolvată, în opinia 
locuitorilor, nominalizată în aproximativ  
34% din cazuri este reprezentată de 
reabilitarea serviciilor de alimentare cu 
apă şi canalizare); 
-Posibilitatea ca unele componente ale 
reţelei să cedeze şi să provoace mari 
pagube (să scadă şi mai mult procentul 
gospodăriilor racordate la apă şi
canalizare); 

-Dezastre naturale care să conducă la 
distrugerea reţelelor existente; 

TERMOFICARE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
-Existenţa unui sistem centralizat;
-Sistemul centraliza coexistă cu 
centralele proprii, oamenii având 
posibilitatea de a alege varianta cea mai 
potrivită pentru ei; 
 

-În judeţ doar municipiul Galati are reţea de 
termoficare; 
-Reducerea constantă a volumului de energie 
termică livrată: în 2008 a fost distribuită doar  
60% din energia termică distribuită în 2003; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
-Investiţii publice în acest domeniu, care 
ar face sistemul centralizat de termoficare 
mai eficient; 
 

-Dezastre naturale care să conducă la 
distrugerea reţelelor existente; 
-Neplata facturilor; 

ECHIPARE ENERGETICĂ
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
-Populaţia este mulţumită de modul de -Reţeaua necesită modernizări;
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funcţionare a reţelei electrice: 66,67% 
dintre zonele de reşedinţă au mediile 
pentru modul de funcţionare a reţelei 
electrice mai mari de 8 (notele au fost 
acordate pe o scală de la 1 la 10); 
-Extindere ridicată a reţelei; 

-Se înregistrează pene de curent datorate 
vânturilor; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
-Dezvoltarea reţelei (Electrica Galaţ i,  
f ilială a Electrica SA, companie de 
distribuţie energie electrică pentru sud-
estul României, are ca principal obiectiv  
consolidarea şi dezvoltarea aprovizionării 
cu energie electrică, precum şi a
sistemelor de distribuţie în judetul Galaţi);  
-Utilizarea energiei alternative; 

-Calamităţ i naturale care să distrugă reţelele 
de furnizare a energiei electrice; 

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
-Populaţia este mulţumită de modul de 
funcţionare a reţelei de alimentare cu 
gaz, acolo unde acesta există;

-În judeţul Galaţi, numai în municipiile Galaţ i
şi Tecuci se distribuie gaze naturale; 
-Presiune slabă a gazului din reţea; 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
-Implementarea unui proiect pentru 
reabilitarea utilităţilor publice 
(respondenţii au clasat pe  primul loc  
proiectul „Reabilitarea serviciilor de 
alimentare cu apă, canalizare, gaz 
metan, electricitate” cu un punctaj de 123 
puncte); 

-Neplata facturilor ca urmare a crizei 
economice; 

GESTIUNE DEŞEURI
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

-Proiectul ISPA şi aplicaţia aflată în lucru; 
-Existenţa Master Planului Judeţean 
pentru Gestionarea Deşeurilor; 
-Constituirea A DI Ecoserv; 

- Procentul populaţiei din judeţ care  
beneficiază servicii de colectare a deşeurilor 
şi de administrare este de aproximativ 56% 
(2007). Populaţia din mediul rural, în general, 
nu beneficiază de acest serviciu; 
-Nu există statii de tratament mecanica-
biologica, statii de compostare sau statii 
mecanice de tratare, în judetul Galati;  
-Planul Regional de management a 
Deşeurilor pentru Regiunea Sud-Est (PRGD)  
a identif icat 191, depozite de deşeuri rurale, 
în judetul Galati. Nici unul dintre acestea nu 
este in conformitate cu  cerinţele legate de 
protecţia mediului; 
-Gradul de mulţumire privind sistemul de 
colectare a deşeurilor menajere pentru cele 
mai multe comune din judeţul Galaţ i (49,15%)  
este scăzut; 
-mare parte dintre cetăţenii din mediul urban 
sunt nemulţumiţi de curăţenia oraşelor în care 
locuiesc, neconsiderându-le curate (73,46% 
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în municipiul Galaţi, 37,21% în Tecuci, 
46,93% în oraşul Târgu Bujor); 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
-În cadrul proiectului „Managementul 
integrat al deseurilor solide urbane în 
oraşul Galaţ i şi în împrejurimi” se prevede 
construcţia unei staţii de sortare 
mecanice care este în curs de 
desfăşurare; 
-Apelarea la fondurile europene POS 
Mediu şi FEA DR, dar şi la programele 
naţionale; 

- Lipsa de educaţie a populaţ iei;  
-Neînchiderea gropilor de gunoi care 
reprezintă factori poluanţ i;  

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢII
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
-Principalii indicatori privind societatea 
informaţională din judeţul Galaţi se 
înscriu pe un trend ascendent în perioada 
de referinţă 2003-2008, reflectând 
atenuarea decalajelor existente 
comparativ cu alte regiuni şi maturizarea 
pieţei de Tehnologia Informaţ iei şi
Comunicaţii;  
-Numărul furnizorilor de reţele şi servicii 
de comunicaţii electronice activi pe piaţa
judeţului Galaţ i a crescut semnificativ; 
- În privinţa infrastructurii informaţionale, 
respectiv a dotărilor cu PC-uri şi a
penetrării acestora, se remarcă aceeaşi
evoluţie ascendentă în perioada de 
referinţă, cu o rată medie anuală de 
creştere a volumului vânzărilor de peste 
50%. 
-În ceea ce priveşte activitatea de poştă
şi telecomunicaţii,  se remarcă o creştere 
a volumului de corespondenţă şi
imprimate vândute; 
-Locuitorii din mediul urban sunt în 
general, foarte mulţumiţi de accesul la 
internet/cablu (conform studiului de piaţă 
din mediul urban); 
-Funcţionarea Parcului de Soft; 
-Personal calif icat în domeniu; 

-Penetrare scăzută a internetului în mediul 
rural; 
-Transmisiunile de date şi accesul la Internet 
sunt afectate de lipsa infrastructurii de 
comunicaţ ii de bază, în special în zonele 
rurale; 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
-Atragerea de bani europeni pentru 
implementarea unor proiecte care să
permită extinderea reţelelor de 
internet/telefoon/cablu la nivelul mediului 
rural; 

-Catastrofe naturale care să deterioreze 
reţelele existente; 
-Restrângerea fondurilor ca urmare a crizei 
economice; 
 

MEDIUL DE TRAI ŞI LOCUIRE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
-În ult imii 10 ani ponderea locuinţelor  
proprietate personală din judeţul Galaţ i a
crescut constant, ajungând în 2008 la 

- Probleme ale fondului de locuinţe: calitatea 
scăzută a condiţiilor de locuit pentru o parte a 
populaţ iei, supra-aglomerarea spaţ iilor de 
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95,8%;
-Creşte construcţia în mediul privat,în 
2008 f iind construite cu 69,6% mai multe 
locuinţe din fonduri private decât în 2003; 
-24 de comune au în curs de desfăşurare 
proiecte, f inanţate în conformitate cu 
Hotărârea de Guvern 577/1997 şi
Ordonanţa de Guvern 7 / 2006; 
-Parcurile sunt bine întreţinute în 
municipiul Tecuci; 
-Număr suficient de magazine, 
supermarketuri atât în mediul urban cât şi
în cel rural; 
-Număr suficient de baruri/ restaurante/ 
cluburi în mediul urban; 
-Activitatea eficientă a poliţiei (conform 
studiului de piaţă din mediul urban); 
-Nivel ridicat de optimism în rândul 
rezidenţilor în ceea ce priveşte evoluţia 
ulterioară a oraşului  Târgu Bujor  
(conform studiului de piaţă din mediul 
urban); 
-Siguranţă ridicată în oraşul Bereşti 
(conform studiului de piaţă din mediul 
urban); 
-Rată scăzută a infractionalităţii în mediul 
rural (conform studiului de piaţă din 
mediul rural); 
-Calitatea ridicată a relaţiilor interetnice 
din mediul rural (conform studiului de 
piaţă din mediul rural); 
-Calitatea ridicată a relaţ iilor interumane, 
în mediu rural (conform studiului de piaţă 
din mediul rural); 
-Grad relativ mare de mulţumire în ceea 
ce priveşte calitatea vieţii în mediul rural 
(conform studiului de piaţă din mediul 
rural); 

locuit,  calitatea precară a mater ialelor de 
construcţie, accesul precar la utilităţ i;  
- Mare parte din apartamentele din blocuri 
cunosc un grad de uzură, care este în multe 
situaţii foarte ridicat; 
-Statul s-a retras aproape complet din 
f inanţarea şi construcţia de locuinţe din 
fonduri publice, de la 8,7% din bugetul de stat 
în 1989, la mai puţ in de 1% în mod constant 
în următor ii ani; 
-Faţadele blocurilor nu sunt foarte bine 
întreţ inute în mediul urban (conform studiului 
de piaţă din mediul urban); 
-Clădirile administraţiei publice au un aspect 
inestetic în mediul urban (conform studiului 
de piaţă din mediul urban); 
-Parcuri insuficiente în mediul urban (conform 
studiului de piaţă din mediul urban); 
-Locuri de joacă insuficiente în mediul urban 
(conform studiului de piaţă din mediul urban); 
-Terenuri şi săli de sport insuficiente în 
mediul urban (conform studiului de piaţă din 
mediul urban); 
-Stranduri şi piscine insuficiente în mediul 
urban (conform studiului de piaţă din mediul 
urban); 
-Siguranţa scăzută a cetăţenilor în municipiile 
Galaţ i şi Tecuci şi oraşului Târgu Bujor  
(conform studiului de piaţă din mediul urban); 
- Foarte mulţi câini fără stăpân (conform 
studiului de piaţă din mediul urban); 
-Viaţa este scumpă şi preţul utilităţ ilor este 
ridicat (conform studiului de piaţă din mediul 
urban); 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

-Apelarea la fonduri publice pentru 
investiţii în îmbunătăţirea faţadelor  
blocurilor de locuinţe; 

-Posibila restrângere a fondurilor europene 
ca urmare a crizei economice; 

Infrastructur
a de 
susţinere a 
activităţilor 
economico-
sociale 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
-Creşterea veniturilor la bugetele locale 
cu 173%, în perioada 2004-2008; 
-Clădirile şi infrastructura administraţiei 
publice locale, din majoritatea comunelor, 
sunt apreciate pozitiv. Cele mai multe 
comune (în proporţie de 62,71%) au 
primit note de 4 şi 5 pentru clădir ile şi

-La nivelul judeţului, penetrarea tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor are un nivel 
destul de redus; 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

191

infrastructura administraţiei publice 
locale, ceea ce indică un nivel ridicat de 
mulţumire faţă de acest aspect; 
-Existenţa unei serii de structuri pentru 
sprijinirea afacerilor: CENPRO, CCIA, 
PIMM, Parcul de Soft, Parcul industrial, 
zona liberă; sistem bancar dezvoltat; 
-Existenţa unui număr de 28 de centre de 
cercetare ştiinţif ică în cadrul Universităţii 
"Dunărea de Jos" Galaţi (14 centre sunt 
acreditate la nivel naţ ional de către 
CNCSIS); 
-Judeţul Galaţ i a micşorat în ultimii ani 
decalajele privind implementarea 
societăţii informaţ ionale prin dezvoltarea 
industriei TIC; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
-Dezvoltarea unor programe de sprijinire 
pentru  înfiinţarea de noi întreprinderi; 
-Sprijinirea accesului IMM-urilor la 
serviciile de consultanţă;
-Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi
cooperare între Camerele de Comerţ şi
Industrie de la nivel naţ ional şi
internaţional; 
-Posibilitatea accesării unor fonduri 
nerambursabile;   
-Finalizarea Centrului de Afaceri Galaţi;  

-Scăderea veniturilor la bugetele locale; 
-Instabilitatea legislaţiei;  
-Scăderea investiţiilor din domeniul cercetării-
dezvoltării;  
-Migraţ ia specialiştilor din cercetare – 
dezvoltare; 

Sistemul de 
educaţie şi
învăţământ. 
Cultură

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
-Creşterea numărului de grădiniţe cu 
11,1% în 2008 faţă de 2003; 
-În judeţul Galaţ i funcţionează 4 instituţ ii 
de învăţământ primar şi gimnazial pentru 
copii cu deficienţe; 
-Creşterea numărului de săli de 
gimnastică cu 15% în perioada 2003-
2009; 
-La nivelul judeţului există două
universităţi: două universităţi:  
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi şi
Universitatea „Danubius” Galaţ i;  
-Calitatea sporită a actului educaţional în 
mediul urban (conform studiului de piaţă 
din mediul urban); 
-Număr suff icient de grădiniţe şi şcoli la 
nivelul comunelor (conform studiului de 
piaţă din mediul rural); 
-Calitatea sporită a actului educaţional în 
mediul rural (conform studiului de piaţă 
din mediul rural); 
-Numărul de vizitatori ai muzeelor a 

-Scăderea numărului de elevi. În anul 2008 
populaţ ia şcolară era cu 8,3% mai mică decât 
în anul 2003, tendinţa de scădere 
manifestându-se constant pe toată perioada 
de referinţă;
-În judeţul Galaţi funcţionează în prezent doar  
două şcoli de arte şi meserii, care se 
confruntă cu o reducere drastică a numărului 
de elevi (41,4% în perioada 2003-2008); 
-Reducerea numărului de săli de clasă şi
cabinete cu 9,42% în perioada 2003-2009; 
-Reducerea unităţilor de învăţământ cu 9,7% 
în 2008 faţă de 2003; 
-Reducerea personalului didactic cu 6,4% în 
2008 faţă de 2003; 
-Reducerea numărului de biblioteci din judeţ ,
cu aproximativ 6,3% în 2008 faţă de 2003; 
- Reducerea numărului de cinematografe, de 
la 5 unităţi existente în 2003 la numai una în 
2008; 
-Viaţă cultural săracă în mediul urban  
(conform studiului de piaţă din mediul urban); 
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crescut cu peste 315% în perioada 2003-
2008; 
- Accesul la instituţiile religioase este facil 
pentru zonele de reşedinţă. Respondenţ ii 
au acordat note medii mai mari de 7,5; 
-Activitate cultural bogată (conform 
studiului de piaţă din mediul rural); 
-Funcţionarea în judeţ a numeroare 
instituţii de cultură: muzee, teatre, 
instituţii de cult pentru diferite etnii;  

-Număr scăzut de cinematografe în mediul 
urban (conform studiului de piaţă din mediul 
urban); 
- Clădirile de patrimoniu din mediul rural nu 
sunt bine întreţinute (conform studiului de 
piaţă din mediul rural); 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
-Creşterea, pe viitor, a sumelor alocate 
pentru dezvoltarea sistemului de 
educaţie; 
- Posibilitatea acesării unor programe de 
schimburi de bună practică între 
instituţiile de învăţământ;   
-Revitalizarea tradiţiilor;  
-Extinderea numărului de biblioteci; 
-Apariţia unor noi programe de dezvoltare 
profesională pentru cadrele didactice; 
-Posibilitatea accesării unor fonduri 
nerambursabile; 
-Atragerea unor investitori interesaţi în 
dezvoltarea unor cinematografe;  

-Scăderea în continuare a numărului de 
personal didactic şi a numărului de elevi; 
-Scăderea calităţii personalului didactic şi a
actului didactic ca urmare a subfinanţării 
domeniului; 
-Abandonul şcolar ca urmare a reducerii 
veniturilor populaţiei;  

Sănătatea şi
asistenţa
socială

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- Creşterea numărului de unităţi sanitare 
din domeniul privat. Faţă de anul 2003 în 
anul 2008 funcţionau cu 50% mai multe 
cabinete medicale de familie, cu 27,5% 
mai multe cabinete medicale de medicină
generală, cu 79,1% mai multe cabinete 
medicale de specialitate, cu 28,4% mai 
multe cabinete stomatologice, cu 42,8% 
mai multe laboratoare medicale, cu 
14,2% mai multe laboratoare de tehnică
dentară, cu 10,5% mai multe farmacii, cu 
175% mai multe puncte farmaceutice, cu 
28,5% mai multe depozite farmaceutice şi
cu 300% mai multe centre medicale; 
-Existenţa unor creşteri importante de 
personal, în toate specializările existente, 
în sectorul privat; 
-Număr suficient de spitale şi policlinici la 
nivelul oraşului Târgu Bujor. Cei mai mulţi
respondenţi (54%) sunt în acord şi acord 
total cu afirmaţia „În oraşul Târgu Bujor  
se găsesc suficiente spitale, policlinici”. 
-Existenţa unui număr suficient de 
dispensare şi policlinici la nivelul 
comunelor din judeţul Galaţ i. Cei mai 
mulţi respondenţi (72,88%) sunt foarte 

-Subfinanţarea domeniului sanitar majoritar  
de stat; 
-Înregistrarea unei scăderi uşoare a 
numărului de policlinici, dispensare medicale 
şi creşe din domeniul sanitar de stat; 
- Sectorul public se confruntă cu reduceri de 
personal la toate categoriile cu excepţia 
personalului sanitar auxiliar; 
- Infrastructură sanitară deficitară şi o calitate 
semnif icativ redusă a serviciilor de sănătate 
oferite populaţiei;  
-Manager ii f irmelor din Judeţul Galaţ i
constată o insuficienţă a numărului de spitale 
şi policlinici: în Municipiul Galaţi (42,99% 
dintre respondenţi), în Municipiul Tecuci 
(57,78% dintre respondenţi), în oraşul Bereşti 
(84% dintre respondenţi);  
-Inexistenţa unităţilor particulare pentru 
găzduirea vârstnicilor; 
-Insuficienţa numărului de locuri de cazare în 
căminele pentru vârstnici; 
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mulţumiţi şi mulţumiţi în ceea ce priveşte 
numărul de dispensare, policlinici 
existente la nivelul comunelor; 
-Pe lângă ajutorul de şomaj acordat 
potrivit legilor şi reglementărilor în 
vigoare, şomer ii din judeţul Galaţi
beneficiază şi de alte ajutoare; 
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
-Implementarea unor măsuri pentru 
stimularea angajatorilor care angajează
şomeri; 
-Măsuri viitoare care să sporească
investiţiile în domeniul sanitar; 
-Posibilitatea de accesare a unor fonduri 
nerambursabile pentru dezvoltarea 
sectorului sanitar; 
- Accelerarea procesului de 
descentralizare; 
- Creşterea fondurilor pentru asistenţa
socială;

- Scăderea salariilor din domeniul sanitar şi
reorientarea personalului medical spre alte 
domenii de activitate sau migrarea acestora 
în alte ţări;  
- Reducerea calităţ ii actului medical; 
-Includerea coplăţ ii la serviciile medicale; 

Protecţia şi
conservarea 
mediului 
natural şi
construit 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
-Exitenţa unor medii naturale protejate;
-Realizarea unor investiţ ii pentru protecţia 
aerului, apei şi solului, de către SC 
ARCELORMITTAL SA Galaţ i;  
-Implementarea unor măsuri pentru  
reducerea poluării generată în urma 
desfăşurării activităţilor în domeniul 
industriei extractive; 
-Existenţa unor ONG-uri cu tradiţie în 
protecţia mediului; 
-Experienţă în domeniul fondurilor de 
f inanţare nerambursabile (Lunca Prutului 
Inferior - Programul Life, Aria Naturală
Protejată Pădurea Gârboavele – POS 
Mediu, Centru Transfrontalier de 
Protecţia Mediului – PHARE CBC);

-La nivelul judeţului Galaţ i, impactul 
activităţilor din sectorul agricol asupra 
mediului se manifestă în special prin solur i 
afectate de reziduuri zootehnice; 
-În 2008 au fost înregistrate 5 poluăr i 
accidentale; 
-Existenta, în cadrul judeţului, a doi dintre cei 
mai mari poluatori la nivel naţ ional:  
Şantierului Naval şi SC ARCELORMITTAL 
SA Galaţi;  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
-Existenţa fondurilor specif ice;
-Interesul manifestat de Comunitatea 
Europeană pentru protecţia mediului;  
-Majoritatea managerilor din f irmele 
gălăţene susţin protecţia mediului. Cei 
mai mulţi respondenţi din municipiul 
Galaţ i (50,71%) au specif icat că cel mai 
potrivit proiect pentru dezvoltarea 
ulterioară a oraşului este „ Îmbunătăţirea 
condiţiilor de mediu înconjurător”. 
Proiectul a ieşit, de asemenea, pe primul 
loc în clasamentul tuturor proiectelor  
selectate, cu un punctaj de 316; 
-Creşterea numărului operatorilor  
economici din industriile poluante;

-Neimplementarea standardelor de protecţie 
a mediului până la expirarea perioadei de 
tranziţie acordată de specialiştii Comisiei 
Europene; 
- -Se înregistrează creşteri frecvente ale 
nivelului apelor Dunării, Prutului, Tecucelului 
şi Siretului, provocând inundaţ ii severe; 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

194

[TYPE THE COMPANY NAME]

2010 

V. VIZIUNE, OBIECTIVE, PRIORITATI, 

MASURI SI DIRECTII DE ACTIUNE 

STRATEGIA DE DEZVOLTATE A JUDEŢULUI GALAŢ I

V. VIZIUNE, OBIECTIVE, 
PRIORITĂŢI, MĂSURI ŞI DIRECŢII 
DE ACŢIUNE 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

195

V.1. VIZIUNEA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE; OBIECTIVE. 

VIZIUNE 

Judeţul Galaţi – zonă competitivă economico – socială în vederea creşterii calităţii vieţii 

locuitorilor şi dezvoltarea atractivităţii la nivel global. 

 

OBIECTIVUL GENERAL al strategiei este reprezentat de către dezvoltarea durabilă a

judeţului Galaţi prin valorificarea potenţialului existent, diversificarea şi extinderea activităţii 

economico - sociale în vederea creşterii standardului de viaţă al locuitorilor până în anul 

2015.  

În acest context, obiectivele strategice formulate la nivelul anului 2015 se definesc astfel: 

• Obiectivul strategic 1: Dezvoltare economică;

• Obiectivul strategic 2: Creşterea capacităţii administrative; 

• Obiectivul strategic 3: Amenajarea teritoriului - Dezvoltare urbană şi rurală;

• Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea/Modernizarea sistemului de educaţie şi formare 

profesională. Sprijin pentru dezvoltarea culturală;

• Obiectivul strategic 5: Dezvoltarea/Modernizarea sistemului sanitar şi de asistenţă 
socială;

• Obiectivul strategic 6: Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit. 

Obiectivele specifice sunt defalcate pe f iecare dintre obiectivele strategice: 

01. Dezvoltarea economică
1. Agricultură şi Piscicultură;

2. Dezvoltarea şi promovarea activităţilor economico - sociale; 

3. Dezvoltarea turismului. 

 

02. Creşterea capacităţii administrative 
1. Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice oferite de administraţia publică

locală;

03. Amenajarea teritoriului - Dezvoltare urbană şi rurală
1. Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Galaţ i la pr incipalele rute 

de transport naţional şi internaţional; 

2. Dezvoltarea infrastructurii edilitare; 
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3. Construcţia/reabilitarea/modernizarea mediului de locuire; 

 

04. Dezvoltarea/Modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională.
Sprijin pentru dezvoltarea culturală

1. Modernizarea infrastructurii sistemului de învăţământ din judeţul Galaţi;  

2. Dezvoltarea resurselor umane; 

3. Promovarea culturală a judeţului Galaţ i;  

 

05. Dezvoltarea/modernizarea sistemului sanitar şi de asistenţă socială
1. Dezvoltarea/modernizarea şi diversif icarea serviciilor medicale şi sociale oferite în 

judeţul Galaţi de interes regional; 

 

06. Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit 
1. Conservarea mediului natural din judeţul Galaţ i;  

2. Protecţia şi dezvoltarea durabilă a mediului construit din judeţul Galaţi.  
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1. V.2. MĂSURI ŞI DIRECŢII DE ACŢIUNE 

Tabelul de mai jos sintetizează măsurile şi o listă de proiecte punctuale posibile, pentru 

f iecare obiectiv specif ic în parte. 

DEZVOLTARE ECONOMICĂ – 01 

Agricultură şi Piscicultură 1.1 

Măsura 1.1.1.  - Crearea documentelor cadru de dezvoltare a sectorului economic din 
mediul rural  

1. Realizarea master – planului în domeniul agriculturii la nivelul judeţului Galaţi

2. Realizarea de strategii în domeniul pisciculturii la nivelul judeţului Galaţ i

Măsura 1.1.2 Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice şi a pieţelor de 
desfacere  

1. Amenajare/modernizare pieţe agroalimentare în mediul rural

2. Amenajarea de livezi la nivelul întregii zone agricole Târgu Bujor

3. Dezvoltarea industriei vinicole Târgu Bujor

4. Identif icarea şi încurajarea cultivării de specii de plante cu necesar redus de apă la nivelul 
zonei agricole Bereşti 

Măsura 1.1.3 Crearea cadrului hidroameliorativ necesar dezvoltării agriculturii  

1. Construirea unui sistem de irigaţii Siret – Prut – Dunăre

Dezvoltarea şi promovarea activităţilor economico – sociale 1.2 

Măsura 1.2.1 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri  

1. Centru de Afaceri Galaţi

2. Dezvoltarea Pieţei de Gros, strada Basarabiei – Cooperare transfrontalieră în Euroregiunea 
„Dunărea de Jos” 

3. Construirea unui parc agro – alimentar în zona Tecuci (spaţii de colectare, depozitare, 
producţie, distribuţie)  

4. Centru Expoziţ ional în Regiunea Sud-Est
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5. Dezvoltarea Parcului Industrial din municipiul Galaţ i

Măsura 1.2.2 Cercetare, dezvoltare şi inovare 

1. TEHNOPOL – parc de inovare tehnologică

2. Diminuarea cantităţii de emisii de dioxid de carbon prin înglobarea CO2 în aglomerate solide 
stabile (Universitatea Dunărea, Electrocentrale, Accelor Mittal Steel Galaţi)  

3. Reconstrucţia ecologică a zonelor urbane afectate de poluarea industrială

4. Modelarea interacţiunilor dintre centralele eoliene şi biodiversitate 

5. Mărirea zonelor verzi prin adoptarea soluţiilor gen “acoperişuri verzi”

6. Reabilitarea şi dotarea laboratoarelor de cercetare

7. Proiecte de cercetare aplicată în domenii de interes pentru activitatea economică

8. Crearea unei structuri pentru implementarea cercetării ştiinţ if ice în judeţul Galaţi

Măsura 1.2.3 Creşterea competitivităţii economice  

1. Dezvoltarea structurilor de sprijin a afacerilor 

2. Proiecte de investiţii dezvoltate de mediul de afaceri

3. Proiecte de dezvoltare a resurselor umane în sectorul economic 

4. Eficientizarea energetică a activităţilor economice 

Măsura 1.2.4 Dezvoltarea resurselor umane  

1. Formare continuă în vederea dezvoltării capitalului uman şi creşterii competitivităţ ii

2. Reconversie profesională a persoanelor disponibilizate/aflate în căutarea unui loc de muncă

3. Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţ ii muncii

4. Cursuri de formare în domeniul energiilor neconvenţionale

Dezvoltarea turismului 1.3 

Măsura 1.3.1 Dezvoltarea activităţilor de marketing în domeniul turismului  

1. Configurarea unui brand pentru judeţul Galaţi

2. Configurarea unui brand pentru municipiul Galaţ i

3. Imagine – îmbunătăţirea metodelor de asigurare a creşterii şi inovării în nordul Euroregiunii  
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„Dunărea de Jos”

Măsura 1.3.2 Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi turismului  

1. Port pentru vase mari de croazieră

2. Eurotur ism la „Dunărea de Jos” (Papilonariu, Palmariu şi sere la Complexul Muzeal de 
Ştiinţele Natur ii)  

3. Reamenajare faleză în municipiul Galaţi

4. Amenajarea unui port de agrement la Dunăre

5. Amenajarea unui complex de agrement Plaja „Dunărea Galaţi”

6. Amenajarea unui complex turistic în oraşul Târgu Bujor

7. Înfiinţare bază de agrement în comuna Schela

8. Înfiinţare structură de agrement în sat Slobozia Conachi, comuna Slobozia Conachi

9. Identif icarea şi crearea de trasee turistice intrajudeţene

10. Reabilitarea taberei de la Buciumeni

11. Parcul zoologic Galaţi

12. Amenajarea unor zone de acostare pentru ambarcaţiuni uşoare pe Siret şi Prut

13. Amenajare zonă de agrement Zătun, municipiul Galaţ i

14. Dezvoltarea agroturismului în judeţul Galaţi

CREŞTEREA CAPACITĂŢII ADM INISTRATIVE 02 

Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice oferite de administraţia publică locală

2.1 

Măsura 2.1.1 Crearea documentelor cadru de dezvoltare în judeţul Galaţi

1. Realizarea studiilor tehnice necesare dezvoltării judeţului Galaţ i

2. Elaborarea/actualizarea strategiilor locale şi regionale de dezvoltare

3. Elaborarea strategiilor zonale de dezvoltare

4. Actualizarea Planului de A menajare Teritor ială a judeţului Galaţi

5. Elaborarea PUZ pentru zona de agreement Zătun, municipiul Galaţi
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6. Elaborarea PUZ pentru zona de agrement Gârboavele

7. Elaborarea PUZ zona centrală a municipiului Galaţi

8. Actualizarea PUG pentru oraşul Târgu Bujor

9. Strategia Consiliului Judeţului Galaţ i privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 
utilităţi publice 2007-2020 

10. Strategia Zonei Metropolitane Galaţi

11. Plan Cadru de Management Integrat al deşeurilor solide în judeţul Galaţi

12. Master plan pentru infrastructura de apă şi apă uzată în judeţul Galaţ i

13. Plan judeţean de gestionare a deşeurilor – judeţul Galaţi

Măsura 2.1.2 Construcţia/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii aferente serviciilor 
administraţiei publice locale 

1. Implementarea unui sistem integrat de e–administraţie la nivelul Consiliului Judeţului Galaţ i
şi al instituţ iilor publice din judeţul Galaţi

2. Construire/extindere/dotare sedii primării

3. Modernizare sistem informatic pentru situaţ ii de urgenţă în judeţul Galaţi

4. Sala de şedinţe a Consiliului Judeţului Galaţi

5. Achiziţia de utilaje pentru cadastru pentru comuna Slobozia Conachi

6. Achiziţionarea unei autospeciale pentru incendii în comuna Oancea

7. Achiziţionare echipamente specif ice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de 
intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului 
ajutor calif icat, în regiunea Sud – Est  

Măsura 2.1.3 Crearea de organisme de interes local/regional pe domenii de activitate  

1. Centru transfrontalier pentru managementul situaţiilor de urgenţă

2. Crearea de Grupuri Locale de Acţiune

3. Crearea de Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară pe domenii de activitate

4. Crearea de structuri de dezvoltare şi promovare locală şi regională

5. Crearea Zonei Metropolitane Galaţ i

Măsura 2.1.4 Perfecţionarea angajaţilor din administraţia publică locală a judeţului 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

201

Galaţi

1. Eficienţă şi profesionalism în administraţia publică locală – cursuri de formare pentru 
angajaţ ii autor ităţilor/instituţ iilor publice locale 

2. Modernizarea APL în beneficiul socio – economic al comunităţ ii locale

3. Formarea specialiştilor în domeniul asistenţei sociale

4. Programe de perfecţionare profesională în domeniul medico-sanitar

Măsura 2.1.5 Dezvoltarea relaţiilor interne şi internaţionale  

1. Strategia de dezvoltare a Euroregiunii “Dunărea de Jos”

2. Schimburi de experienţă 

3. Dezvoltarea parteneriatelor publice şi private

4. Dezvoltarea relaţ iilor de cooperare interregională, transfrontalieră şi internaţională ale 
judeţului Galaţ i

5. Dezvoltarea relaţ iilor de cooperare internaţională la nivelul autorităţilor locale – comunale, 
municipale şi orăşeneşti - din judeţul Galaţi

6. Acţiuni de atragere a investitorilor publici şi privaţi

AM ENAJAREA TERITORIULUI – DEZVOLTARE URBANĂ ŞI RURALĂ 03 

Modernizarea căilor de comunicaţii  şi conectarea judeţului Galaţi la principalele rute de 

transport naţional şi internaţional 3.1 

Măsura 3.1.1 Conectarea la culoarele majore de transport şi dezvoltarea transportului 
multimodal  

1. Finalizare coridor IX 

2. Reabilitare drum judeţean Bereşti – Bârlad

3. Construire drum expres Galaţ i – Bucureşti

4. Construire drum expres Galaţ i – Tecuci

5. Construirea unui aeroport de pasageri şi cargo în judeţul Galaţi

6. Pod peste Dunăre

7. Dezvoltarea porturilor dunărene – Danube Inland Harbour Development - DoHar
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Măsura 3.1.2 Dezvoltarea infrastructurii de transport din mediul rural  

1. Construcţia/dezvoltarea/reabilitarea infrastructurii rutiere intra comunale

Măsura 3.1.3 Fluidizarea traficului în municipiul Galaţi ca principal nod de transport al 
judeţului  

1. Modernizarea bulevardului Oţelarilor, străzilor Stadionului, Frunzei şi Gheorghe Asachi din 
municipiul Galaţ i

2. Modernizare strada Unirii din municipiul Galaţi

3. Modernizare strada Basarabiei între Piaţa Energiei şi Bulevardul George Coşbuc din 
municipiul Galaţ i

4. Modernizarea reţea străzi în mediul urban

5. Sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creşterii f luenţei şi siguranţei 
circulaţiei în municipiul Galaţ i

6. Modif icarea amplasamentului şoselei de centură a municipiului Galaţ i

Măsura 3.1.4 Optimizarea coridoarelor de transport intrajudeţene  

1. Construire drum de centură în municipiul Tecuci

2. Reabilitarea infrastructurii rutiere care leagă municipiul Tecuci de localităţ ile Poiana, 
Cosmeşti şi Munteni 

3. Reabilitare şi modernizare DJ251 între municipiile Tecuci şi Galaţi

4. Reabilitare DJ253 km. 0+000 – 15+170, între localităţile Umbrăreşti şi Cudalbi

5. Reabilitare şi modernizare DJ242A km. 0+000 – 14+500, între DN24D (Rădeşti) şi oraşul 
Bereşti 

6. Reabilitare şi modernizare DJ242B km. 0+000 – 19+000, între oraşele Târgu Bujor şi
Bereşti 

7. Reabilitare şi modernizare DJ255, sectorul Pechea – Rediu, km 19+000 – 28+000

8. Reabilitare şi modernizare DJ252, Movileni – Furceni – Cosmeşti – Nicoreşti – Buciumeni, 
km. 14+300 – 36+000 

9. Reabilitare şi modernizare DJ251A, Matca – Corod – Drăguşeni, km. 0+000 – 32+500 

10. Reabilitare şi modernizare DJ240, Ţigăneşti – Negrileşti – Ghidigeni, km. 0+000 – 23+300

11. Reabilitare şi modernizare DJ241, Berheci – Gohor – limită judeţul Vrancea, km. 0+000 –
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14+000

12. Reabilitare şi modernizare DJ242, din DN24D – Vîrlezi – Târgu Bujor – Folteşti, km. 38+940 
– 69+640 

13. Reabilitare şi modernizare DJ251B, Blânzi – Cerţeşti – Cotoroaia – Bălăşeşti – Bălăbăneşt i 
– DN24D, km. 4+000 – 31+500 

14. Îmbrăcăminte bituminoasă pe DJ 253 Km 18+436 – Km 29+800 Cudalbi – Băleni judeţul 
Galaţ i;  

15. Construire drum judeţean Târgu Bujor – Tecuci;

Dezvoltarea infrastructurii edilitare 3.2 

Măsura 3.2.1 Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Galaţi

1. Crearea/extinderea/reabilitarea/modernizarea reţelei de alimentare cu apă în mediul rural

2. Crearea/extinderea/reabilitarea/modernizarea reţelei de canalizare şi staţii de epurare în 
mediul rural 

3. Extindere şi reabilitare reţea apă – canal în municipiul Galaţ i

4. Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în partea de nord a municipiului 
Tecuci 

5. Extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Târgu Bujor

6. Înfiinţare staţie de epurare în oraşul Târgu Bujor

7. Extindere reţea de canalizare în oraşul Bereşti

8. Crearea/extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în mediul rural din 
judeţul Galaţi

Măsura 3.2.2 Modernizarea şi extinderea infrastructurii de termoficare  

1. Înnoire echipamente aferente reţelei de transport a energiei termice în municipiul Galaţi

Măsura 3.2.3 Modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport a energiei 
electrice 

1. Extinderea şi modernizarea reţelei de energie electrică în mediul rural

2. Extinderea reţelei electrice în oraşul Bereşti

Măsura 3.2.4 Modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport a gazelor 
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naturale 

1. Crearea/extinderea/reabilitarea/modernizarea reţelei de alimentare cu gaze din mediul rural

2. Creare reţea de alimentare cu gaze în oraşul Târgu Bujor

Măsura 3.2.5 Modernizarea şi extinderea infrastructurii de colectare şi gestiune a 
deşeurilor  

1. Implementarea sistemului de gestionare a deşeurilor la nivelul judeţului Galaţi

2. Implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor la nivelul judeţului Galaţi

3. Închiderea depozitelor de deşeuri urbane şi reconstrucţia ecologică a zonei

4. Managementul integrat al deşeurilor în municipiul Galaţi

Construcţia/reabilitarea/modernizarea mediului de locuire 3.3 

Măsura 3.3.1 Construcţia/reabilitarea/modernizarea spaţiilor verzi  

1. Amenajarea de parcuri şi spaţii verzi în mediul rural

2. Modernizare Grădina Publică Galaţi

3. Modernizarea Parcului Rizer din municipiul Galaţi

4. Realizarea planului peisagistic al municipiului Galaţ i

5. Realizarea planului de management peisagistic al judeţului Galaţi

6. Studiu de fundamentare privind amenajarea peisagistică a judeţului Galaţ i (renaturarea 
pentru limitarea efectelor adverse microclimatice şi punerea în valoare a potenţialului 
economic şi turistic al judeţului Galaţi)  

Măsura 3.3.2 Construcţia/reabilitarea/modernizarea spaţiilor de agrement  

1. Amenajare amfiteatru în aer liber

2. Amenajare spaţii de joacă pentru copii în mediul urban şi rural

3. Reabilitare/amenajare terenuri şi săli de sport în mediul urban şi rural

4. Realizarea bazin de înot în municipiul Galaţ i

5. Construirea/amenajarea unor cinematografe în municipiul Galaţi şi principalele localităţ i din 
judeţ

6. Club nautic în municipiul Galaţi
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7. Grădina de vară în municipiul Galaţi

Măsura 3.3.3 Construcţia/reabilitarea/extinderea/modernizarea zonelor rezidenţiale şi
dotările aferente  

1. Dezvoltarea zonei rezidenţ iale Dimitr ie Cantemir şi a dotărilor aferente

2. Dezvoltarea zonelor rezidenţ iale şi a dotărilor aferente în mediul urban şi rural al judeţului 
Galaţ i

3. Construcţia de locuinţe sociale în judeţul Galaţ i

Măsura 3.3.4 Dezvoltarea esteticii arhitectonice  

4. Reabilitarea faţadelor blocurilor de locuinţe din mediul urban

Măsura 3.3.5 Creşterea nivelului de siguranţă şi confort în mediul locativ  

1. Achiziţionarea şi instalarea de echipamente necesare pentru creşterea siguranţei şi
prevenirea criminalităţii (sistem de supraveghere video) în municipiul Tecuci 

2. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea spaţiilor publice urbane: trotuare, scuaruri, zone 
pietonale, parcări în municipiul Tecuci 

3. Consolidarea clădir ilor cu grad ridicat de risc seismic din mediul rural şi urban

4. Reabilitarea termică a clădirilor din judeţul Galaţi

5. Construcţia şi amenajarea de zone de parcare în municipiul Galaţ i

6. Extindere/reabilitare reţea de iluminat public în municipiul Galaţi

DEZVOLTAREA/MODERNIZAREA SISTEM ULUI DE EDUCAŢIE ŞI FORM ARE 

PROFESIONALĂ. SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA CULTURALĂ - 04 

Modernizarea infrastructurii sistemului de învăţământ din judeţul Galaţi 4.1 

Măsura 4.1.1 Construcţia/reabilitarea/modernizarea unităţilor de învăţământ din 
judeţul Galaţi

1. Extindere, modernizare şi echipare săli de curs şi laboratoare pentru specializare dentară în 
cadrul Facultăţ ii de Medicină şi Farmacie Galaţi

2. Reabilitarea, modernizarea, retehnologizarea şi reechiparea infrastructurii educaţionale 
universitare în vederea creării la Galaţ i a unui pol de educaţie şi de cercetare tehnologică în 
domeniul ştiinţei şi ingineriei alimentelor  
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3. Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Specială Emil Gârleanu, municipiul Galaţi; 

4. Şcoala Gimnazială Iorgu Iordan – Reabilitarea şi modernizare în folosul elevilor şi a cadrelor  
didactice 

5. Modernizarea şi reabilitarea Scolii nr. 9 „Calistrat Hogaş” din municipiul Galaţi

6. Modernizare/reabilitare/extindere şcoli din municipiul Galaţi

7. Modernizarea şi extinderea corp A, Şcoala gimnazială Fântânele, comuna Scânteieşti

8. Modernizare şi extindere Şcoala nr. 3, cu clasele I-V III, modernizare şcoala nr. 2 cu clasele 
I-VIII, comuna Lieşti 

9. Reabilitare şi extindere Şcoala gimnazială nr. 1 Tudor Pamfile, comuna Ţepu

10. Extinderea spaţiilor de învăţământ la şcoala cu clasele I-VIII sat Viile, comuna Fârţăneşti

11. Extindere şi dotare Şcoala gimnazială clasele I-V III în comuna Oancea, judeţul Galaţi

12. Reabilitare, asigurare cu utilităţ i şi dotarea cu echipamente didactice – Şcoala primară sat 
Ghefu Nou, comuna Ghidigeni 

13. Reabilitare, extindere şi dotarea şcolii Schela 

14. Construcţie/reabilitare/modernizare/extindere grădiniţe şi şcoli din mediul rural şi urban

Dezvoltarea resurselor umane 4.2 

Măsura 4.2.1 Educaţie şi formare continuă în vederea dezvoltării capitalului uman 

1. Sprijinirea accesului la educaţie şi formare profesională iniţ ială de calitate

2. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare

3. Cursuri de formare în domeniul energiilor neconvenţionale

4. Reconversie profesională a persoanelor disponibilizate din sectorul metalurgic

5. Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţ ii muncii

Promovarea culturală a judeţului Galaţi 4.3 

Măsura 4.3.1 Dezvoltarea activităţilor de marketing în domeniul cultural  

1. Promovare culturală comună – mijloc de dezvoltare al cooperării euroregionale la „Dunărea 
de Jos” 

2. Circuit tur istic muzeal în judeţul Galaţi
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Măsura 4.3.2 Dezvoltarea infrastructurii de educaţie şi promovare culturală de interes 
regional  

1. Centrul mult icultural „Dunărea de Jos” strada Domnească nr. 91, municipiul Galaţ i

2. Construirea unui Muzeu de artă vizuală

3. Reconversie funcţională, consolidare şi restaurare Muzeul Mixt Tecuci

4. Consolidarea şi reabilitarea Casei de Cultură Tecuci

5. Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea Palatului Episcopal – Muzeul istoriei, culturii ş i
spiritualităţii creştine de la „Dunărea de Jos” 

6. Semnalizarea monumentelor de cultură, artă, istorie din judeţul Galaţ i

7. Valorif icarea sit-ului arheologic al culturii Cucuteni şi al sit-ului Dealul Taberei

8. Sală de spectacole în cadrul Centrului Cultural „Dunărea de Jos”

9. Construcţie/extindere clădire Biblioteca Judeţeană “V.A.Urechia” Galaţi

DEZVOLTAREA/MODERNIZAREA SISTEM ULUI SANITAR ŞI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ - 05 

Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor medicale şi sociale oferite în judeţul 

Galaţi de interes regional 5.1 

Măsura 5.1.1 Construcţia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul sanitar de 
interes regional  

1. Construcţie spital regional

2. Modernizare, extindere şi dotare Ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din municipiul Galaţ i

3. Modernizare Policlinică şi Spital Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din 
municipiul Galaţ i

4. Modernizarea şi echiparea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă 
pentru Copii “Sf. Ioan” din municipiul Galaţi

5. Modernizarea şi echiparea Spitalului de Pneumoftiziologie şi a Spitalului de Psihiatrie
“Elisabeta Doamna” din municipiul Galaţ i

6. Construirea unei unităţi de primire urgenţe în municipiul Tecuci

7. Modernizarea şi reabilitarea Spitalului Municipal Anton Cincu din municipiul Tecuci
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8. Modernizare şi reabilitare ambulatoriu în municipiul Tecuci

9. Construcţie/modernizare/extindere/dotare dispensare în mediul rural

Măsura 5.1.2 Construcţia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii sociale de interes 
regional şi diversificarea serviciilor medico–sociale  

1. Modernizare şi extindere Centru de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap 
Adulte nr. 1 (fost Centru de Plasament nr. 1)  

2. Modernizarea “Centrului Multifuncţional de Servicii Sociomedicale” pentru persoane 
vârstnice din municipiul Galaţ i

3. Modernizarea clădirilor căminului pentru persoane vârstnice “Sf. Spiridon” din municipiul 
Galaţ i

4. Modernizarea şi extinderea Centrului multifuncţional de recuperare KiDS din municipiul 
Galaţ i

5. Centrul mult ifuncţional pentru t ineri – DELFINUL din municipiul Galaţ i

6. Înfiinţarea centrului Alzheimer şi reabilitarea serviciilor conexe centrului medico-social din 
municipiul Galaţ i

7. Centrul de zi pentru copii cu autism din municipiul Galaţi

8. Centrul mult ifuncţional Help - Modernizare cantină de ajutor social din municipiul Galaţi

9. Înfiinţarea unui “Centru de îngrijire” pentru copii defavorizaţi în oraşul Târgu Bujor

10. Construcţia unei cantine pentru persoane defavorizate în comuna Slobozia Conachi 

11. Construcţia unui “Centru Social” pentru bătrâni în comuna Corod

12. Construcţia unui “Centru Social” pentru copii şi adulţi în comuna Cavadineşti

13. Înfiinţarea unui “Centru de îngrijire” pentru bătrâni în comuna Oancea

14. Înfiinţarea unui “Centru social” de zi pentru copii în comuna Suceveni

15. Înfiinţarea unor instituţ ii publice de asistenţă socială pentru categorii sociale afectate de 
boli grave, rare sau incurabile 

PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT - 06 

Conservarea mediului natural din judeţul Galaţi 6.1 

Măsura 6.1.1 Valorificarea şi conservarea resurselor naturale existente în cadrul 
ariilor protejate  
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1. Întocmirea de planuri de management pentru ariile naturale protejate

2. Salvaţi aria protejată Pădurea Gârboavele

3. Parc Naţional în Lunca Prutului Inferior

4. Parc Dendrologic Tecuci

Protecţia şi dezvoltarea durabilă a mediului construit din judeţul Galaţi 6.2 

Măsura 6.2.1 Construcţia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de producere şi
transport de energie alternativă

1. Amenajarea de parcuri eoliene în oraşul Bereşti şi zonele rurale

2. Sisteme de încălzire cu resurse regenerabile pentru spitalele din judeţul Galaţi

3. Instalaţ ie solară pentru prepararea apei calde menajere la Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi

Măsura 6.2.2 Protecţia populaţiei împotriva eroziunilor de sol şi a inundaţiilor  

1. Consolidarea malurilor cursurilor de apă din judeţul Galaţi

2. Lucrări de amenajare hidrotehnică pentru regularizarea cursurilor de apă din judeţul Galaţi

3. Dotări pentru protecţia populaţiei şi intervenţii în situaţii de urgenţă 

Măsura 6.2.3 Diminuarea poluării în judeţul Galaţi

1. Reducerea nivelului de zgomot în municipiul Galaţi

2. Evitarea r iscului poluărilor accidentale pe râuri în judeţul Galaţi

3. Diminuarea nivelului de poluare aer, sol, apă prin realizarea şi implementarea unui plan de 
măsuri prior itare 

4. Împădurirea terenurilor degradate din judeţul Galaţ i

Detalii cu privire la proiectele sus-menţionate sunt prezentate în f işele tehnice.  
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V.3. FIŞE TEHNICE ALE PROIECTELOR 

Realizarea master-planului în domeniul 
agriculturii la nivelul judeţului Galaţi 001 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economic

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.1
Agricultură ş Piscicultură

MĂSURA 1.1.1.
Crearea documentelor cadru de dezvoltare a sectorului economic din mediul rural

TERM ENUL DE INIŢIERE9

2012
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

Bugetul local.

Realizarea de strategii în domeniul 
pisciculturii la nivelul judeţului Galaţi 002 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.1
Agricultură şi Piscicultură

MĂSURA 1.1.1
Crearea documentelor cadru de dezvoltare a sectorului economic din mediul rural

TERM ENUL DE INIŢIERE
2011

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional de Pescuit 2007 – 2013; buget local; surse private.

Amenajare/ modernizare pieţe
agroalimentare în mediul rural 003 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.1
Dezvoltare rurală/Agricultură/Piscicultură

MĂSURA 1.1.2
Dezvoltarea şi diversif icarea activităţilor economice şi a pieţelor de desfacere

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversif icarea 
economiei rurale, Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază
pentru economia şi populaţ ia rurală şi punerea în valoarea a moştenir ii rurale; 
Buget local; Parteneriat Public – Privat; Fonduri private. 

Amenajarea de livezi la nivelul zonei 
agricole Târgu Bujor 004 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01

9 Pornind de la impactul proiectului la nivelul comunităţilor locale şi ţinând cont de efectel e sale multiplicatoare 
la nivelul întregului judeţ;
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Dezvoltare economică
OBIECTIVUL SPECIFIC 1.1

Agricultură şi Piscicultură
MĂSURA 1.1.2

Dezvoltarea şi diversif icarea activităţilor economice şi a pieţelor de desfacere
TERM ENUL DE INIŢIERE

2012
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

Programul Operaţ ional Sectorial Creşterea Competitivităţ ii Economice, Axa Prioritară 1 – Un 
sistem inovativ şi eco-eficient de producţie, 1.1. - Investiţii productive şi pregătirea pentru 
concurenţa pe piaţă a întreprinderilor, în special Întreprinderi Mici şi Mijlocii, 1.1.1 - Investiţ ii 
productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor, în special Întreprinderi Mici 
şi Mijlocii şi 1.1.2 - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii 
tangibile şi intangibile – proiecte de investiţii pentru întreprinderi mari; Buget local.  

Dezvoltarea industriei vinicole Târgu 
Bujor 005 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.1
Agricultură şi Piscicultură

MĂSURA 1.1.2
Dezvoltarea şi diversif icarea activităţilor economice şi a pieţelor de desfacere

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţ ional Sectorial Creşterea Competitivităţ ii Economice, Axa Prioritară 1 – Un 
sistem inovativ şi eco-eficient de producţie, 1.1. - Investiţii productive şi pregătirea pentru 
concurenţa pe piaţă a întreprinder ilor, în special IMM; Fonduri private; PPP 

Identificarea şi încurajarea cultivării de 
specii de plante cu necesar redus de apă

la nivelul zonei agricole Bereşti 
006 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.1
Agricultură şi Piscicultură

MĂSURA 1.1.2
Dezvoltarea şi diversif icarea activităţilor economice şi a pieţelor de desfacere

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţ ional Sectorial Creşterea Competitivităţ ii Economice, Axa Prioritară 1 – Un 
sistem inovativ şi eco-eficient de producţie, 1.1. - Investiţii productive şi pregătirea pentru 
concurenţa pe piaţă a întreprinder ilor, în special Întreprinderi Mici şi Mijlocii; Fonduri private. 

Construirea unui sistem de irigaţii Siret –
Prut – Dunăre 007 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.1
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Agricultură şi Piscicultură
MĂSURA 1.1.3

Crearea cadrului hidroameliorativ necesar dezvoltării agriculturii
TERM ENUL DE INIŢIERE

2012
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 121 – Modernizarea exploataţ iilor agricole; 
Reformă şi Reabilitarea Sistemului de Irigaţii din România; buget naţ ional; PPP.  

Centru de Afaceri Galaţi 008
OBIECTIVUL STRATEGIC 01

Dezvoltare economică
OBIECTIVUL SPECIFIC 1.2

Dezvoltare şi promovare a activităţilor economico - sociale
MĂSURA 1.2.1

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
TERM ENUL DE INIŢIERE

2011
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

Programul Operaţional Regional – POR; Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri regional şi local; Măsura 4.1. - Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor;  
Buget naţ ional; buget local.  

Dezvoltarea Pieţei de Gros, str. Basarabiei 
– Cooperare transfrontalieră în 
Euroregiunea “Dunărea de Jos” 

009 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.2
Dezvoltare şi promovare a activităţilor economico - sociale

MĂSURA 1.2.1
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri

TERM ENUL DE INIŢIERE
2011

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţ ional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013, Prioritatea 1 - Către o 
economie mai competitivă a zonei de frontieră, Măsura 1.1 -  Creşterea productivităţii şi
competitivităţ ii regiunilor din zonele urbane şi rurale aflate de ambele părţi ale graniţelor. 

Construirea unui parc agro-alimentar în 
zona Tecuci (spaţii de colectare, 
depozitare, producţie, distribuţie) 

010 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.2
Dezvoltare şi promovare a activităţilor economico - sociale

MĂSURA 1.2.1
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri

TERM ENUL DE INIŢIERE
2013
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SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
PPP; Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

Centru expoziţ ional în Regiunea Sud-Est 011
OBIECTIVUL STRATEGIC 01

Dezvoltare economică
OBIECTIVUL SPECIFIC 1.2

Dezvoltare şi promovare a activităţilor economico - sociale
MĂSURA 1.2.1

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
TERM ENUL DE INIŢIERE

2014
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 
regional şi local; PPP.  

Dezvoltarea Parcului Industrial din 
municipiul Galaţi 012 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.2
Dezvoltare şi promovare a activităţilor economico - sociale

MĂSURA 1.2.1
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri

TERM ENUL DE INIŢIERE
2011

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 
regional şi local; Măsura 4.1. - Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor; buget 
naţional; buget local. 

TEHNOPOL – parc de inovare tehnologică 013
OBIECTIVUL STRATEGIC 01

Dezvoltare economică
OBIECTIVUL SPECIFIC 1.2

Dezvoltare şi promovare a activităţilor economico - sociale
MĂSURA 1.2.2

Cercetare, dezvoltare şi inovare
TERM ENUL DE INIŢIERE

2014
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 
regional şi local; Măsura 4.1. - Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor; FP7; 
buget naţional; buget local. 

Diminuarea cantităţii de CO2 prin 
înglobarea CO2 în aglomerate solide 

stabile 
014 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică
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OBIECTIVUL SPECIFIC 1.2
Dezvoltare şi promovare a activităţilor economico - sociale

MĂSURA 1.2.2
Cercetare, dezvoltare şi inovare

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
FP 7; buget naţ ional; buget local.

Reconstruirea ecologică a zonei urbane 
afectate de poluare industrială 015 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.2
Dezvoltare şi promovare a activităţilor economico - sociale

MĂSURA 1.2.2
Cercetare, dezvoltare şi inovare

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
FP 7; buget naţ ional; buget local.

Modelarea interacţiunilor dintre centralele 
eoliene şi biodiversitate 016 
OBIECTIVUL STRATEGIC 01

Dezvoltare economică
OBIECTIVUL SPECIFIC 1.2

Dezvoltare şi promovare a activităţilor economico - sociale
MĂSURA 1.2.2

Cercetare, dezvoltare şi inovare
TERM ENUL DE INIŢIERE

2014
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

FP 7; buget naţ ional; buget local.

Mărirea zonelor verzi prin adoptarea 
soluţiilor gen „acoperişuri verzi” 017 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.2
Dezvoltare şi promovare a activităţilor economico - sociale

MĂSURA 1.2.2
Cercetare, dezvoltare şi inovare

TERM ENUL DE INIŢIERE
2014

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Fonduri naţionale; buget local.

Reabilitarea şi dotarea laboratoarelor de 
cercetare 018 
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OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.2
Dezvoltare şi promovare a activităţilor economico - sociale

MĂSURA 1.2.2
Cercetare, dezvoltare şi inovare

TERM ENUL DE INIŢIERE
2014

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
FP 7; buget naţ ional; buget local.

Proiecte de cercetare aplicată în domenii 
de interes pentru activitatea economică 019 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.2
Dezvoltare şi promovare a activităţilor economico - sociale

MĂSURA 1.2.2
Cercetare, dezvoltare şi inovare

TERM ENUL DE INIŢIERE
2014

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
FP 7; PPP; buget naţ ional; buget local.

Crearea unei structuri pentru 
implementarea cercetării ştiinţifice în 

judeţul Galaţi
020 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.2
Dezvoltare şi promovare a activităţilor economico - sociale

MĂSURA 1.2.2
Cercetare, dezvoltare şi inovare

TERM ENUL DE INIŢIERE
2014

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
FP 7; PPP; buget naţ ional; buget local.

Dezvoltarea structurilor de sprijin a 
afacerilor 021 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.2
Dezvoltare şi promovare a activităţilor economico - sociale

MĂSURA 1.2.3
Creşterea competitivităţii economice

TERM ENUL DE INIŢIERE
2014

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
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Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 
regional şi local; Măsura 4.1. - Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor; buget 
naţional; buget local. 

Proiecte de investitii dezvoltate de mediul 
de afaceri 022 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.2
Dezvoltare şi promovare a activităţilor economico - sociale

MĂSURA 1.2.3
Creşterea competitivităţii economice

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Regional – POR; Programul Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice; fonduri private; credite bancare. 

Proiecte de dezvoltare a resurselor umane 
in sectorul economic 023 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.2
Dezvoltare şi promovare a activităţilor economico - sociale

MĂSURA 1.2.3
Creşterea competitivităţii economice

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Eficientizarea energetică a activităţilor 
economice 024 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.2
Dezvoltare şi promovare a activităţilor economico - sociale

MĂSURA 1.2.3
Creşterea competitivităţii economice

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Regional – POR; Programul Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice; fonduri private; Fondul de Mediu. 

Formare continuă în vederea dezvoltării 
capitalului uman şi creşterea 

competitivităţii 
025 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică
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OBIECTIVUL SPECIFIC 1.2
Dezvoltare şi promovare a activităţilor economico - sociale

MĂSURA 1.2.4
Dezvoltarea resurselor umane

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane; buget naţional; buget local.

Reconversie profesională a persoanelor 
disponibilizate/aflate în căutarea unui loc 

de muncă
026 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.2
Dezvoltare şi promovare a activităţilor economico - sociale

MĂSURA 1.2.4
Dezvoltarea Resurselor Umane

TERM ENUL DE INIŢIERE
2010

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţ ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane; buget naţ ional; fonduri private; 
buget local. 

Promovarea culturii antreprenoriale şi
îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii 

muncii 
027 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.2
Dezvoltare şi promovare a activităţilor economico - sociale

MĂSURA 1.2.4
Dezvoltarea Resurselor Umane

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţ ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane; fonduri private; Programul
Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova. 

Cursuri de formare în domeniul energiilor 
neconvenţionale 028 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.2
Dezvoltare şi promovare a activităţilor economico - sociale

MĂSURA 1.2.4
Dezvoltarea Resurselor Umane

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
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Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane; fonduri private şi publice.

Configurarea unui brand pentru judeţul 
Galaţi 029 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.3
Dezvoltarea turismului

MĂSURA 1.3.1
Dezvoltarea activităţilor de marketing în domeniul turismului

TERM ENUL DE INIŢIERE
2011;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Buget local; Programul Operaţional Regional; Programul Operaţional Comun România-Ucraina-
Republica Moldova. 

Configurarea unui brand pentru 
municipiul Galaţi 030 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.3
Dezvoltarea turismului

MĂSURA 1.3.1
Dezvoltarea activităţilor de marketing în domeniul turismului

TERM ENUL DE INIŢIERE
2011;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Buget local.

Imagine – îmbunătăţirea metodelor de 
asigurare a creşterii şi inovării în nordul 

Euroregiunii “Dunărea de Jos” 
031 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.3
Dezvoltarea turismului

MĂSURA 1.3.1
Dezvoltarea activităţilor de marketing în domeniul turismului

TERM ENUL DE INIŢIERE
2010;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţ ional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013, Prioritatea 1 - Către o 
economie mai competitivă a zonei de frontieră, Măsura 1.1 -  Creşterea productivităţii şi
competitivităţ ii regiunilor din zonele urbane şi rurale aflate de ambele părţi ale graniţelor; buget 
local. 

Amenajare port/zone de acostare pentru 
vase mari de croazieră/de agrement 032 

Exemple de proiecte posibile10

10 Lista nu este l imitativă
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Amenajarea unor zone de acostare pentru 
ambarcaţiuni uşoare pe Siret şi Prut  032 

Port pentru vase mari de croazieră 033
Amenajarea unui port de agrement la Dunăre 034

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.3
Dezvoltarea turismului

MĂSURA 1.3.2
Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi turismului

TERM ENUL DE INIŢIERE
2013

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţ ional Sectorial de Transport; Axa Prioritară 2 – Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui 
sistem naţ ional durabil de transport; Măsura 2.3. - Modernizarea şi dezvoltarea porturilor  
marit ime şi dunărene. 

Euroturism la “Dunărea de Jos” 
(Papilonariu, Palmarium şi sere la 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 
Galaţi) 

035 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.3
Dezvoltarea turismului

MĂSURA 1.3.2
Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi turismului

TERM ENUL DE INIŢIERE
2010;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţ ional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013, Prioritatea 1 - Către o 
economie mai competitivă a zonei de frontieră, Măsura 1.1 -  Creşterea productivităţii şi
competitivităţ ii regiunilor din zonele urbane şi rurale aflate de ambele părţi ale graniţelor; buget 
local. 

Reamenajare faleză în municipiul Galaţi 036
OBIECTIVUL STRATEGIC 01

Dezvoltare economică
OBIECTIVUL SPECIFIC 1.3

Dezvoltarea turismului
MĂSURA 1.3.2

Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi turismului
TERM ENUL DE INIŢIERE

2011;
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Poli de 
Dezvoltare Urbană; buget local. 

Amenajare/reabilitare complexe, baze 037
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turistice şi de agrement, tabere
Exemple de proiecte posibile11

Amenajarea unui complex de agrement Plaja 
„Dunărea Galaţ i” 037 

Amenajare zonă de agreement Zătun, municipiul 
Galaţ i 038 

Amenajarea unui complex turistic în oraşul Târgu 
Bujor  039 

Înf iinţare bază de agrement în comuna Schela 040
Înf iinţare structură de agrement în sat Slobozia 

Conachi, comuna Slobozia Conachi 041 

Reabilitarea taberei de la Buciumeni 042
OBIECTIVUL STRATEGIC 01

Dezvoltare economică
OBIECTIVUL SPECIFIC 1.3

Dezvoltarea turismului
MĂSURA 1.3.2

Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi turismului
TERM ENUL DE INIŢIERE

2011;
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

Programul Operaţional Regional; Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; fonduri private şi
publice; Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova. 

Identificarea şi crearea de trasee turistice 
intrajudeţene 043 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.3
Dezvoltarea turismului

MĂSURA 1.3.2
Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi turismului

TERM ENUL DE INIŢIERE
2011;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului, 5.2 - Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor specif ice pentru 
valorif icarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial tur istic; buget local; Programul 
Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova. 

Parcul Zoologic Galaţi 044
OBIECTIVUL STRATEGIC 01

Dezvoltare economică
OBIECTIVUL SPECIFIC 1.3

Dezvoltarea turismului
MĂSURA 1.3.2

Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi turismului
TERM ENUL DE INIŢIERE

2011;

11 Lista nu este l imitativă



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI GALAŢI 2010 
 

221

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programe guvernamentale; buget local.

Dezvoltarea agroturismului în judeţul 
Galaţi 045 

OBIECTIVUL STRATEGIC 01
Dezvoltare economică

OBIECTIVUL SPECIFIC 1.3
Dezvoltarea turismului

MĂSURA 1.3.2
Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi turismului

TERM ENUL DE INIŢIERE
2013;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; buget local.

Realizarea studiilor tehnice necesare 
dezvoltării judeţului Galaţi 046 

OBIECTIVUL STRATEGIC 02
Creşterea capacităţii administrative

OBIECTIVUL SPECIFIC 2.1
Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice oferite de administraţia publică locală

MĂSURA 2.1.1
Crearea documentelor cadru de dezvoltare în judeţul Galaţ i

TERM ENUL DE INIŢIERE
2010;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Buget local; buget naţ ional.

Elaborarea/actualizarea strategiilor de 
dezvoltare  047 

Exemple de proiecte posibile12

Elaborarea/actualizarea strategiilor locale şi
regionale de dezvoltare 047 

Elaborarea strategiilor zonale de dezvoltare 048
Strategia Consiliului Judeţului Galaţi privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 
utilităţi publice 2007-2020 

049 

Strategia de dezvoltare a Zonei Metropolitane 
Galaţ i 050 

OBIECTIVUL STRATEGIC 02
Creşterea capacităţii administrative

OBIECTIVUL SPECIFIC 2.1
Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice oferite de administraţia publică locală

MĂSURA 2.1.1
Crearea documentelor cadru de dezvoltare în judeţul Galaţ i

TERM ENUL DE INIŢIERE
2010;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

12 Lista nu este limitativă
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Programul Operaţ ional Sectorial Dezvoltarea Capacităţ ii Administrative; Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală; fonduri private şi publice; Programul Operaţional Comun România-Ucraina-
Republica Moldova. 

Elaborarea/actualizarea PATJ/PUZ/PUG 051
Exemple de proiecte posibile13

Elaborarea PUZ pentru zona de agreement 
Zătun, municipiul Galaţ i 051 

Elaborarea PUZ pentru zona de agreement 
Gârboavele 052 

Elaborarea PUZ pentru zona centrală a
municipiului Galaţi 053 

Actualizarea PUG pentru oraşul Târgu Bujor 054
Actualizarea Planului de A menajare Teritor ială a

judeţului Galaţ i 055 

OBIECTIVUL STRATEGIC 02
Creşterea capacităţii administrative

OBIECTIVUL SPECIFIC 2.1
Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice oferite de administraţia publică locală

MĂSURA 2.1.1
Crearea documentelor cadru de dezvoltare în judeţul Galaţ i

TERM ENUL DE INIŢIERE
2010;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Buget local.

Elaborarea planurilor cadru/master planuri 
pentru servicii de utilităţi publice  056 

Exemple de proiecte posibile14

Planul Cadru de Management Integrat al 
deşeurilor solide în judeţul Galaţ i 056 

Master plan pentru infrastructura de apă şi apă
uzată în judeţul Galaţi 057 

Plan judeţean de gestionare a deşeurilor – judeţul 
Galaţ i 058 

OBIECTIVUL STRATEGIC 02
Creşterea capacităţii administrative

OBIECTIVUL SPECIFIC 2.1
Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice oferite de administraţia publică locală

MĂSURA 2.1.1
Crearea documentelor cadru de dezvoltare în judeţul Galaţ i

TERM ENUL DE INIŢIERE
2010;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Buget local; Programul Operaţional Sectorial de Mediu.

Implementarea unui sistem integrat de e-
administraţie la nivelul Consiliului 09 

13 Lista nu este limitativă
14 Lista nu este limitativă
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Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice 
din judeţul Galaţi

OBIECTIVUL STRATEGIC 02
Creşterea capacităţii administrative

OBIECTIVUL SPECIFIC 2.1
Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice oferite de administraţia publică locală

MĂSURA 2.1.2
Construcţia/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii aferente serviciilor administraţiei publice 
locale 

TERM ENUL DE INIŢIERE
2011;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţ ional Sectorial Creşterea Competit ivităţ ii Economice, Axa Prioritară 3 –
Tehnologia Informaţ iei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, 3.2. - Dezvoltarea şi
creşterea eficienţei serviciilor publice electronice, 3.2.1. - Susţinerea implementării de soluţii de e-
guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar; buget local.  

Construire/extindere/modernizare şi
dotare sedii instituţii publice 060 

Exemple de proiecte posibile15

Construire/extindere/dotare sedii primării 060
Sala de şedinţe a Consiliului Judeţului Galaţi 061

OBIECTIVUL STRATEGIC 02
Creşterea capacităţii administrative

OBIECTIVUL SPECIFIC 2.1
Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice oferite de administraţia publică locală

MĂSURA 2.1.2
Construcţia/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii aferente serviciilor administraţiei publice 
locale 

TERM ENUL DE INIŢIERE
2010;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Buget local; Programul Operaţional Regional; Programul Naţ ional de Dezvoltare Rurală;
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative. 

Modernizare sistem informatic pentru
situaţii de urgenţă în judeţul Galaţi 062 

OBIECTIVUL STRATEGIC 02
Creşterea capacităţii administrative

OBIECTIVUL SPECIFIC 2.1
Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice oferite de administraţia publică locală

MĂSURA 2.1.2
Construcţia/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii aferente serviciilor administraţiei publice 
locale 

TERM ENUL DE INIŢIERE
2011;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Buget local; Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova.

15 Lista nu este limitativă
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Achiziţ ia de utilaje pentru cadastru pentru 
comuna Slobozia Conachi 063 

OBIECTIVUL STRATEGIC 02
Creşterea capacităţii administrative

OBIECTIVUL SPECIFIC 2.1
Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice oferite de administraţia publică locală

MĂSURA 2.1.2
Construcţia/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii aferente serviciilor administraţiei publice 
locale 

TERM ENUL DE INIŢIERE
2011;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Buget local.

Achiziţ ionarea unei autospeciale pentru 
incendii în comuna Oancea 064 

OBIECTIVUL STRATEGIC 02
Creşterea capacităţii administrative

OBIECTIVUL SPECIFIC 2.1
Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice oferite de administraţia publică locală

MĂSURA 2.1.2
Construcţia/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii aferente serviciilor administraţiei publice 
locale 

TERM ENUL DE INIŢIERE
2011;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Buget local; buget naţ ional; Programul Operaţ ional Comun România-Ucraina-Republica Moldova. 

Achiziţ ionare echipamente specifice 
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii 

sistemului de intervenţie în situaţii de 
urgenţă, acordarea asistenţei medicale de 

urgenţă şi a primului ajutor calificat, în 
regiunea Sud – Est 

065 

OBIECTIVUL STRATEGIC 02
Creşterea capacităţii administrative

OBIECTIVUL SPECIFIC 2.1
Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice oferite de administraţia publică locală

MĂSURA 2.1.2
Construcţia/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii aferente serviciilor administraţiei publice 
locale 

TERM ENUL DE INIŢIERE
2010;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Regional; buget naţ ional; buget local.

Centru transfrontalier pentru 
managementul situaţiilor de urgenţă  066 

OBIECTIVUL STRATEGIC 02
Creşterea capacităţii administrative
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OBIECTIVUL SPECIFIC 2.1
Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice oferite de administraţia publică locală

MĂSURA 2.1.3
Crearea de organisme de interes local/regional pe domenii de activitate

TERM ENUL DE INIŢIERE
2011;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013, Prioritatea 2 - Mediul şi
pregătirea pentru situaţii de urgenţă, 2.1. - Rezolvarea în comun a unor aspecte de mediu, 
inclusiv pregătirea pentru situaţ ii de urgenţă; buget naţional; buget local. 

Crearea de Asociaţii de Dezvoltare 
Intercomunitară pe domenii de activitate 067 

OBIECTIVUL STRATEGIC 02
Creşterea capacităţii administrative

OBIECTIVUL SPECIFIC 2.1
Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice oferite de administraţia publică locală

MĂSURA 2.1.3
Crearea de organisme de interes local/regional pe domenii de activitate

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Buget local.

Crearea de Grupuri Locale de Acţiune 068
OBIECTIVUL STRATEGIC 02

Creşterea capacităţii administrative
OBIECTIVUL SPECIFIC 2.1

Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice oferite de administraţia publică locală
MĂSURA 2.1.3

Crearea de organisme de interes local/regional pe domenii de activitate
TERM ENUL DE INIŢIERE

2012
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

PNDR - Leader; Programul Operaţional de Pescuit; Buget local; fonduri private.

Crearea de structuri de dezvoltare şi
promovare locală şi regională 069 

OBIECTIVUL STRATEGIC 02
Creşterea capacităţii administrative

OBIECTIVUL SPECIFIC 2.1
Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice oferite de administraţia publică locală

MĂSURA 2.1.3
Crearea de organisme de interes local/regional pe domenii de activitate

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Buget local.
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Crearea Zonei Metropolitane Galaţi 070
OBIECTIVUL STRATEGIC 02

Creşterea capacităţii administrative
OBIECTIVUL SPECIFIC 2.1

Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice oferite de administraţia publică locală
MĂSURA 2.1.3

Crearea de organisme de interes local/regional pe domenii de activitate
TERM ENUL DE INIŢIERE

2012
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

Buget local.

Dezvoltarea resurselor umane din cadrul 
APL Galaţi 071 

Exemple de proiecte posibile16

Eficienţă şi profesionalism în administraţia publică
locală – cursuri de formare pentru angajaţii 

autorităţilor/instituţ iilor publice locale 
071 

Modernizarea APL în beneficiul socio–economic 
al comunităţ ii locale 072 

OBIECTIVUL STRATEGIC 02
Creşterea capacităţii administrative

OBIECTIVUL SPECIFIC 2.1
Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice oferite de administraţia publică locală

MĂSURA 2.1.4
Perfecţionarea angajaţilor din administraţia publică locală a judeţului Galaţi

TERM ENUL DE INIŢIERE
2011;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţ ional Dezvoltarea Capacităţ ii Administrative, Axa Prioritară 1 - Îmbunătăţ iri de 
structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice; Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţ irea calităţ ii şi ef icienţei 
furnizării serviciilor publice, cu accentual pus pe procesul de descentralizare; buget local.  

Dezvoltarea resurselor umane în sectoare 
de activitate specifice 073 

Exemple de proiecte posibile17

Formarea specialiştilor în domeniul asistenţei 
sociale 073 

Programe de perfecţionare profesională în 
domeniul medico-sanitar 074 

OBIECTIVUL STRATEGIC 02
Creşterea capacităţii administrative

OBIECTIVUL SPECIFIC 2.1
Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice oferite de administraţia publică locală

MĂSURA 2.1.4
Perfecţionarea angajaţilor din administraţia publică locală a judeţului Galaţi

16 Lista nu este l imitativă
17 Lista nu este l imitativă
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TERM ENUL DE INIŢIERE
2011;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane; buget naţ ional; buget local.

Strategia de dezvoltare a Euroregiunii 
„Dunărea de Jos” 075 

OBIECTIVUL STRATEGIC 02
Creşterea capacităţii administrative

OBIECTIVUL SPECIFIC 2.1
Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice oferite de administraţia publică locală

MĂSURA 2.1.5
Dezvoltarea relaţ iilor interne şi internaţionale

TERM ENUL DE INIŢIERE
2011

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013; Prioritatea 1: Către o 
economie mai competit ivă a zonei de frontieră; buget local.  

Dezvoltarea de studii, schimburi şi
parteneriate 076 

Exemple proiecte posibile18

Schimburi de experienţă 076
Dezvoltarea parteneriatelor publice şi private 077

Dezvoltarea relaţ iilor de cooperare interregională,
transfrontalieră şi internaţ ională ale judeţului 

Galaţ i
078 

Dezvoltarea relaţ iilor de cooperare internaţională
la nivelul autorităţilor locale –comunale, 

municipale şi orăşeneşti -din judeţul Galaţi
079 

Acţiuni de atragere a investitorilor publici şi privaţi 080
OBIECTIVUL STRATEGIC 02

Creşterea capacităţii administrative
OBIECTIVUL SPECIFIC 2.1

Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice oferite de administraţia publică locală
MĂSURA 2.1.5

Dezvoltarea relaţ iilor interne şi internaţionale
TERM ENUL DE INIŢIERE

2011
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

Programul Operaţ ional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013; Prioritatea 3: Promovarea 
activităţilor people-to-people; Bugete local; PPP; Programul Galaţ i – Aquitaine, Franţa; Programul 
Operaţional Dezvoltarea Capacităţ ii Administrative; INTERREG; Iniţiativele comunitare. 

Reabilitare/construire drumuri judeţene şi
drumuri expres 081 

Exemple proiecte posibile19

Reabilitare drum judeţean Bereşti - Bâr lad 081

18 Lista nu este l imitativă
19 Lista nu este l imitativă
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Construire drum expres Galaţ i - Bucureşti 082
Construire drum expres Galaţ i - Tecuci 083

Finalizare coridor IX 084
OBIECTIVUL STRATEGIC 03

Amenajarea teritoriului – Dezvoltare urbană şi rurală
OBIECTIVUL SPECIFIC 3.1

Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Galaţi la principalele rute de transport 
naţional şi internaţ ional 

MĂSURA 3.1.1
Conectarea la culoarele majore de transport şi dezvoltarea transportului multimodal

TERM ENUL DE INIŢIERE
2013;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Regional; bugetul de stat; buget local.

Construirea unui aeroport de pasageri şi
cargo în judeţul Galaţi 085 

OBIECTIVUL STRATEGIC 03
Amenajarea teritoriului – Dezvoltare urbană şi rurală

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.1
Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Galaţi la principalele rute de transport 
naţional şi internaţ ional 

MĂSURA 3.1.1
Conectarea la culoarele majore de transport şi dezvoltarea transportului multimodal

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Sectorial de Transport; PPP; buget naţional; buget local, fonduri private.

Pod peste Dunăre 086
OBIECTIVUL STRATEGIC 03

Amenajarea teritoriului – Dezvoltare urbană şi rurală
OBIECTIVUL SPECIFIC 3.1

Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Galaţi la principalele rute de transport 
naţional şi internaţ ional 

MĂSURA 3.1.1
Conectarea la culoarele majore de transport şi dezvoltarea transportului multimodal

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Sectorial de Transport; PPP; buget naţional; buget local, fonduri private.

Dezvoltarea porturilor dunărene – Danube 
Inland Harbour Development – DoHar 087 

OBIECTIVUL STRATEGIC 03
Amenajarea teritoriului – Dezvoltare urbană şi rurală

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.1
Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Galaţi la principalele rute de transport 
naţional şi internaţ ional 

MĂSURA 3.1.1
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Conectarea la culoarele majore de transport şi dezvoltarea transportului multimodal
TERM ENUL DE INIŢIERE

2012;
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

Programul Operaţ ional Sectorial de Transport, Axa Prioritară 2 – Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui 
sistem naţional durabil de transport, 2.3. - Modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime şi
dunărene; bugetul naţional. 

Construcţia/dezvoltarea/reabilitarea 
infrastructurii rutiere intra comunale 088 

OBIECTIVUL STRATEGIC 03
Amenajarea teritoriului – Dezvoltare urbană şi rurală

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.1
Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Galaţi la principalele rute de transport 
naţional şi internaţ ional 

MĂSURA 3.1.2
Dezvoltarea infrastructurii de transport din mediul rural

TERM ENUL DE INIŢIERE
2011

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; buget naţional; buget local.

Modernizare străzi din mediul urban 089
Exemple de proiecte posibile20

Modernizarea bulevardului Oţelarilor, străzilor 
Stadionului, Frunzei şi Gheorghe Asachi din 

municipiul Galaţ i
089 

Modernizare strada Unirii din municipiul Galaţi 090
Modernizare strada Basarabiei între Piaţa
Energiei şi Bulevardul George Coşbuc din 

municipiul Galaţ i
091 

Modernizarea reţea străzi în mediul urban 092
Modif icarea amplasamentului şoselei de centură

a municipiului Galaţi 093 

OBIECTIVUL STRATEGIC 03
Amenajarea teritoriului – Dezvoltare urbană şi rurală

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.1
Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Galaţi la principalele rute de transport 
naţional şi internaţ ional 

MĂSURA 3.1.3
Fluidizarea traficului în municipiul Galaţ i ca principal nod de transport al judeţului

TERM ENUL DE INIŢIERE
2010;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

20 Lista nu este l imitativă
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Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Poli de 
Dezvoltare Urbană; buget naţional; buget local. 

Sisteme inteligente pentru managementul 
traficului în vederea creşterii fluenţei şi

siguranţei circulaţiei în municipiul Galaţi
094 

OBIECTIVUL STRATEGIC 03
Amenajarea teritoriului – dezvoltare urbană şi rurală

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.1
Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Galaţi la principalele rute de transport 
naţional şi internaţ ional 

MĂSURA 3.1.3
Fluidizarea traficului în municipiul Galaţ i ca principal nod de transport al judeţului

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Poli de 
Dezvoltare Urbană; buget local. 

Reabilitare/modernizare/construire 
drumuri judeţene 095 

Exemple de proiecte posibile21

Reabilitarea infrastructurii rutiere care leagă
municipiul Tecuci de localităţile Poiana, Cosmeşti 

şi Munteni 
095 

Reabilitare şi modernizare DJ251 între municipiile 
Tecuci şi Galaţi 096 

Reabilitare DJ253 km. 0+000 – 15+170, între 
localităţ ile Umbrăreşti şi Cudalbi 097 

Reabilitare şi modernizare DJ242A km. 0+000 –
14+500, între DN24D (Rădeşti) şi oraşul Bereşti 098 

Reabilitare şi modernizare DJ242B km. 0+000 –
19+000, între oraşele Târgu Bujor şi Bereşti 099 

Reabilitare şi modernizare DJ255, sectorul 
Pechea – Rediu, km 19+000 – 28+000 100 

Reabilitare şi modernizare DJ252, Movileni –
Furceni – Cosmeşti – Nicoreşti – Buciumeni, km. 

14+300 – 36+000 
101 

Reabilitare şi modernizare DJ251A, Matca –
Corod – Drăguşeni, km. 0+000 – 32+500 102 

Reabilitare şi modernizare DJ240, Ţigăneşti –
Negrileşti – Ghidigeni, km. 0+000 – 23+300 103 

Reabilitare şi modernizare DJ241, Berheci –
Gohor – limită judeţul Vrancea, km. 0+000 – 

14+000 
104 

Reabilitare şi modernizare DJ242, din DN24D –
Vîrlezi – Târgu Bujor – Folteşti, km. 38+940 – 

69+640 
105 

21 Lista nu este l imitativă
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Reabilitare şi modernizare DJ251B, Blânzi –
Cerţeşti – Cotoroaia – Bălăşeşti – Bă lăbăneşti – 

DN24D, km. 4+000 – 31+500 
106 

Îmbrăcăminte bituminoasă pe DJ 253 Km 18+436 
- Km 29+800 Cudalbi - Băleni judeţul Galaţi 107 

Construire drum judeţean Târgu Bujor – Tecuci 108
Construire drum de centură în municipiul Tecuci 109

OBIECTIVUL STRATEGIC 03
Amenajarea teritoriului – Dezvoltare urbană şi rurală

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.1
Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Galaţi la principalele rute de transport 
naţional şi internaţ ional 

MĂSURA 3.1.4
Optimizarea coridoarelor de transport intrajudeţene

TERM ENUL DE INIŢIERE
2010;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Regional; buget naţ ional; buget local.

Crearea/ extinderea/ reabilitarea/ 
modernizarea reţelei de alimentare cu 

apă/apă uzată din mediul rural 
110 

Exemple de proiecte posibile22

Crearea/extinderea/reabilitarea/modernizarea 
reţelei de alimentare cu apă în mediul rural 110 

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în mediul rural din judeţul Galaţi 111 

OBIECTIVUL STRATEGIC 03
Amenajarea teritoriului – Dezvoltare urbană şi rurală

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.2
Dezvoltarea infrastructurii edilitare

MĂSURA 3.2.1
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţ i

TERM ENUL DE INIŢIERE
2011;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor  
de apă şi apă uzată, 1.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă uzată; Programul 
Naţ ional de Dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieţ ii în zonele rurale şi diversif icarea economiei 
rurale, Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoarea a moştenirii rurale; buget naţ ional; buget 
local. 

Crearea/ extinderea/ reabilitarea/ 
modernizarea reţelei de canalizare şi staţii 

de epurare din mediul rural 
112 

Exemple de proiecte posibile23

Crearea/extinderea/reabilitarea/modernizarea 112

22 Lista nu este l imitativă
23 Lista nu este l imitativă
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reţelei de canalizare şi staţii de epurare în mediul 
rural 

OBIECTIVUL STRATEGIC 03
Amenajarea teritoriului – dezvoltare urbană şi rurală

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.2
Dezvoltarea infrastructurii edilitare

MĂSURA 3.2.1
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţ i

TERM ENUL DE INIŢIERE
2011;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
• Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea 

sistemelor de apă şi apă uzată, 1.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă uzată
• Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieţ ii în zonele rurale şi

diversif icarea economiei rurale, Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţ ia rurală şi punerea în 
valoarea a moştenirii rurale; buget naţional; buget local. 

Crearea/ extinderea/ reabilitarea/ 
modernizarea reţelei de alimentare cu apă,
canalizare şi staţii de epurare din mediul 

urban 

113 

Exemple de proiecte posibile24

Extindere/reabilitare reţea apă – canal în 
municipiul Galaţ i 113 

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi
canalizare în partea de nord a municipiului Tecuci 114 

Extindere reţea de alimentare cu apă şi
canalizare în oraşul Târgu Bujor  115 

Extindere reţea de canalizare în oraşul Bereşti 116
Înf iinţare staţie de epurare în oraşul Târgu Bujor 117

OBIECTIVUL STRATEGIC 03
Amenajarea teritoriului – Dezvoltare urbană şi rurală

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.2
Dezvoltarea infrastructurii edilitare

MĂSURA 3.2.1
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţ i

TERM ENUL DE INIŢIERE
2011;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor  
de apă şi apă uzată, 1.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă uzată; ISPA; buget 
naţional; buget local. 

Înnoire echipamente aferente reţelei de 
transport a energiei termice în municipiul 

Galaţi
118 

OBIECTIVUL STRATEGIC 03
Amenajarea teritoriului – Dezvoltare urbană şi

24 Lista nu este l imitativă
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rurală
OBIECTIVUL SPECIFIC 3.2

Dezvoltarea infrastructurii edilitare
MĂSURA 3.2.2

Modernizarea şi extinderea infrastructurii de termoficare
TERM ENUL DE INIŢIERE

2012;
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

Fonduri publice şi private; Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţ ii Economice; 
buget naţional. 

Extinderea reţelei de energie electrică din 
mediul rural şi urban 119 

Exemple de proiecte posibile25

Extinderea şi modernizarea reţelei de energie 
electrică în mediul rural 119 

Extinderea reţelei electrice în oraşul Bereşti 120
OBIECTIVUL STRATEGIC 03

Amenajarea teritoriului – Dezvoltare urbană şi
rurală

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.2
Dezvoltarea infrastructurii edilitare

MĂSURA 3.2.3
Modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport a energiei electrice

TERM ENUL DE INIŢIERE
2011;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţ ii Economice, Axa Pr ioritară 4 -
Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării,  în contextul combaterii schimbărilor  
climatice, 4.1 - Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al 
energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum si ale reţelelor de distribuţ ie a energiei 
electrice şi gazelor naturale; buget naţional; buget local; fonduri publice şi/sau private; Programul 
Naţ ional de Dezvoltare Rurală.

Crearea/ extinderea/ reabilitarea/ 
modernizarea reţelei de alimentare cu 
gaze naturale din mediul rural şi urban 

121 

Exemple de proiecte posibile26

Crearea/extinderea/reabilitarea/modernizarea 
reţelei de alimentare cu gaze din mediul rural 121 

Creare reţea de alimentare cu gaze în oraşul 
Târgu Bujor 122 

OBIECTIVUL STRATEGIC 03
Amenajarea teritoriului – dezvoltare urbană şi rurală

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.2
Dezvoltarea infrastructurii edilitare

MĂSURA 3.2.4
Modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport a gazelor naturale

25 Lista nu este l imitativă
26 Lista nu este l imitativă
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TERM ENUL DE INIŢIERE
2011;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţ ii Economice, Axa Pr ioritară 4 -
Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării,  în contextul combaterii schimbărilor  
climatice, 4.1 - Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al 
energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum si ale reţelelor de distribuţ ie a energiei 
electrice şi gazelor naturale; buget naţional; buget local; fonduri publice şi/sau private; Programul 
Naţ ional de Dezvoltare Rurală.

Modernizarea şi extinderea infrastructurii 
de colectare şi gestiune a deşeurilor la 

nivelul judeţului Galaţi
123 

Exemple de proiecte posibile27

Implementarea sistemului de gestionare a 
deşeurilor la nivelul judeţului Galaţi 123 

Implementarea sistemului de colectare selectivă a
deşeurilor la nivelul judeţului Galaţi 124 

Închiderea depozitelor de deşeuri urbane şi
reconstrucţia ecologică a zonei 125 

Managementul integrat al deşeurilor în municipiul 
Galaţ i 126 

OBIECTIVUL STRATEGIC 03
Amenajarea teritoriului – dezvoltare urbană şi rurală

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.2
Dezvoltarea infrastructurii edilitare

MĂSURA 3.2.5
Modernizarea şi extinderea infrastructurii de colectare şi gestiune a deşeurilor

TERM ENUL DE INIŢIERE
2010;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţ ional Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea sistemelor de 
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric, 2.1. - Dezvoltarea 
sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al 
deşeurilor; ISPA; buget naţ ional; buget local. 

Amenajarea de parcuri şi spaţii verzi în 
mediul rural 127 

OBIECTIVUL STRATEGIC 03
Amenajarea teritoriului – dezvoltare urbană şi rurală

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.3
Construcţia/reabilitarea/modernizarea mediului de locuire

MĂSURA 3.3.1
Construcţia/reabilitarea/modernizarea spaţiilor verzi

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversif icarea 
economiei rurale, Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază

27 Lista nu este l imitativă
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pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoarea a moştenirii rurale; Programul naţional 
de îmbunătăţ ire a calităţ ii mediului pr in realizarea de spaţii verzi; buget local; PPP. 

Modernizare Grădina Publică Galaţi 128
OBIECTIVUL STRATEGIC 03

Amenajarea teritoriului – dezvoltare urbană şi rurală
OBIECTIVUL SPECIFIC 3.3

Construcţia/reabilitarea/modernizarea mediului de locuire
MĂSURA 3.3.1

Construcţia/reabilitarea/modernizarea spaţiilor verzi
TERM ENUL DE INIŢIERE

2012;
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Poli de 
Dezvoltare Urbană; buget naţional; buget local. 

Modernizarea Parcului Rizer din 
municipiul Galaţi 129 

OBIECTIVUL STRATEGIC 03
Amenajarea teritoriului – dezvoltare urbană şi rurală

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.3
Construcţia/reabilitarea/modernizarea mediului de locuire

MĂSURA 3.3.1
Construcţia/reabilitarea/modernizarea spaţiilor verzi

TERM ENUL DE INIŢIERE
2013;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Poli de 
Dezvoltare Urbană; Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii verzi; buget local; PPP. 

Realizarea planului peisagistic al 
municipiului/judeţului Galaţi 130 
Exemple de proiecte posibile28

Realizarea planului peisagistic al municipiului 
Galaţ i 130 

Realizarea planului de management peisagistic al 
judeţului Galaţ i 131 

Studiu de fundamentare privind amenajarea 
peisagistică a judeţului Galaţi 132 

OBIECTIVUL STRATEGIC 03
Amenajarea teritoriului – dezvoltare urbană şi rurală

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.3
Construcţia/reabilitarea/modernizarea mediului de locuire

MĂSURA 3.3.1
Construcţia/reabilitarea/modernizarea spaţiilor verzi

TERM ENUL DE INIŢIERE

28 Lista nu este l imitativă
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2013;
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

Buget local. 

Amenajare spaţii de joacă pentru copii în 
mediul urban şi rural 133 

OBIECTIVUL STRATEGIC 03
Amenajarea teritoriului – dezvoltare urbană şi rurală

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.3
Construcţia/reabilitarea/modernizarea mediului de locuire

MĂSURA 3.3.2
Construcţia/reabilitarea/modernizarea spaţiilor de agrement

TERM ENUL DE INIŢIERE
2013;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Poli de 
Dezvoltare Urbană; Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; Programul naţ ional de 
îmbunătăţire a calităţ ii mediului prin realizarea de spaţii verzi; buget local; PPP. 

Reabilitare/ amenajare terenuri şi săli de 
sport în mediul urban şi rural 134 

OBIECTIVUL STRATEGIC 03
Amenajarea teritoriului – dezvoltare urbană şi rurală

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.3
Construcţia/reabilitarea/modernizarea mediului de locuire

MĂSURA 3.3.2
Construcţia/reabilitarea/modernizarea spaţiilor de agrement

TERM ENUL DE INIŢIERE
2013;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Poli de 
Dezvoltare Urbană; Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; buget naţ ional; buget local. 

Realizarea bazin de înot în municipiul 
Galaţi 135 

OBIECTIVUL STRATEGIC 03
Amenajarea teritoriului – dezvoltare urbană şi rurală

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.3
Construcţia/reabilitarea/modernizarea mediului de locuire

MĂSURA 3.3.2
Construcţia/reabilitarea/modernizarea spaţiilor de agrement

TERM ENUL DE INIŢIERE
2013;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –
poli urbani de creştere, 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Poli de 
Dezvoltare Urbană; buget naţional; buget local. 
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Construirea/amenajarea unor 
cinematografe în municipiul Galaţi şi

principalele localităţi din judeţ
136 

OBIECTIVUL STRATEGIC 03
Amenajarea teritoriului – dezvoltare urbană şi rurală

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.3
Construcţia/reabilitarea/modernizarea mediului de locuire

MĂSURA 3.3.2
Construcţia/reabilitarea/modernizarea spaţiilor de agrement

TERM ENUL DE INIŢIERE
2013;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Fonduri publice şi private.

Club nautic în municipiul Galaţi 137
OBIECTIVUL STRATEGIC 03

Amenajarea teritoriului – dezvoltare urbană şi rurală
OBIECTIVUL SPECIFIC 3.3

Construcţia/reabilitarea/modernizarea mediului de locuire
MĂSURA 3.3.2

Construcţia/reabilitarea/modernizarea spaţiilor de agrement
TERM ENUL DE INIŢIERE

2013;
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

Fonduri pr ivate. 

Amfiteatrul în aer liber Galaţi 138
OBIECTIVUL STRATEGIC 03

Amenajarea teritoriului – dezvoltare urbană şi rurală
OBIECTIVUL SPECIFIC 3.3

Construcţia/reabilitarea/modernizarea mediului de locuire
MĂSURA 3.3.2

Construcţia/reabilitarea/modernizarea spaţiilor de agrement
TERM ENUL DE INIŢIERE

2013;
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

Buget local; PPP; fonduri private. 

Grădina de Vară în municipiul Galaţi 139
OBIECTIVUL STRATEGIC 03

Amenajarea teritoriului – dezvoltare urbană şi rurală
OBIECTIVUL SPECIFIC 3.3

Construcţia/reabilitarea/modernizarea mediului de locuire
MĂSURA 3.3.2

Construcţia/reabilitarea/modernizarea spaţiilor de agrement
TERM ENUL DE INIŢIERE

2013;
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
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Buget local; PPP; fonduri private.

Dezvoltarea zonelor rezidenţiale şi a
dotărilor aferente 140 

Exemple de proiecte posibile29

Dezvoltarea zonei rezidenţ iale Dimitr ie Cantemir 
şi a dotărilor aferente 140 

Dezvoltarea zonelor rezidenţiale şi a dotărilor 
aferente în mediul urban şi rural al judeţului Galaţ i 141 

Construirea de locuinţe sociale în judeţul Galaţ i 142
OBIECTIVUL STRATEGIC 03

Amenajarea teritoriului – dezvoltare urbană şi rurală
OBIECTIVUL SPECIFIC 3.3

Construcţia/reabilitarea/modernizarea mediului de locuire
MĂSURA 3.3.3

Construcţia/reabilitarea/modernizarea zonelor rezidenţiale şi dotările aferente
TERM ENUL DE INIŢIERE

2013;
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

Buget naţ ional; buget local; PPP; fonduri private.

Reabilitarea faţadelor blocurilor de 
locuinţe din mediul urban 143 
OBIECTIVUL STRATEGIC 03

Amenajarea teritoriului – dezvoltare urbană şi rurală
OBIECTIVUL SPECIFIC 3.3

Construcţia/reabilitarea/modernizarea mediului de locuire
MĂSURA 3.3.4

Dezvoltarea esteticii arhitectonice
TERM ENUL DE INIŢIERE

2011;
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

Buget local; buget naţ ional; fonduri private.

Achiziţ ionarea şi instalarea de 
echipamente necesare pentru creşterea 

siguranţei şi prevenirea criminalităţii 
(sistem de supraveghere video) în 

municipiul Tecuci 

144 

OBIECTIVUL STRATEGIC 03
Amenajarea teritoriului – dezvoltare urbană şi rurală

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.3
Construcţia/reabilitarea/modernizarea mediului de locuire

MĂSURA 3.3.5
Creşterea nivelului de siguranţă şi confort în mediul locativ

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

29 Lista nu este l imitativă
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Buget naţ ional; buget local.

Construcţia, reabilitarea, modernizarea şi
extinderea spaţiilor publice urbane 145 

Exemple de proiecte posibile30

Reabilitarea, modernizarea şi extinderea spaţiilor 
publice urbane: trotuare, scuaruri, zone pietonale, 

parcări în municipiul Tecuci 
145 

Construcţia şi amenajarea de zone de parcare în 
municipiul Galaţ i 146 

Consolidarea clădir ilor cu grad ridicat de risc 
seismic din mediul rural şi urban 147 

Reabilitarea termică a clădirilor din judeţul Galaţi 148
OBIECTIVUL STRATEGIC 03

Amenajarea teritoriului – dezvoltare urbană şi rurală
OBIECTIVUL SPECIFIC 3.3

Construcţia/reabilitarea/modernizarea mediului de locuire
MĂSURA 3.3.5

Creşterea nivelului de siguranţă şi confort în mediul locativ
TERM ENUL DE INIŢIERE

2012;
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –
poli urbani de creştere, 1.1 Planur i integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul – Centre 
Urbane; buget local; PPP; fonduri private. 

Extindere/ reabilitare reţea de iluminat 
public în municipiul Galaţi 149 

OBIECTIVUL STRATEGIC 03
Amenajarea teritoriului – dezvoltare urbană şi rurală

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.3
Construcţia/reabilitarea/modernizarea mediului de locuire

MĂSURA 3.3.5
Creşterea nivelului de siguranţă şi confort în mediul locativ

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Buget local.

Extindere, modernizare şi echipare săli de 
curs şi laboratoare pentru specializare 

dentară din cadrul Facultăţii de Medicină
şi Farmacie Galaţi

150 

OBIECTIVUL STRATEGIC 04
Dezvoltarea/Modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională. Sprijin pentru 
dezvoltarea culturală

OBIECTIVUL SPECIFIC 4.1
Modernizarea infrastructurii sistemului de învăţământ din judeţul Galaţi

MĂSURA 4.1.1

30 Lista nu este l imitativă
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Construcţia/reabilitarea/modernizarea unităţ ilor de învăţământ din judeţul Galaţ i
TERM ENUL DE INIŢIERE

2012;
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţ irea infrastructurii sociale, 3.4 -
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă; buget naţional; PPP; fonduri 
private; programe comunitare. 

Reabilitarea, modernizarea, 
retehnologizarea şi reechiparea 

infrastructurii educaţionale universitare în 
vederea creării la Galaţi a unui pol de 

educaţie şi de cercetare tehnologică în 
domeniul ştiinţei şi ingineriei alimentelor  

151 

OBIECTIVUL STRATEGIC 04
Dezvoltarea/Modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională. Sprijin pentru 
dezvoltarea culturală

OBIECTIVUL SPECIFIC 4.1
Modernizarea infrastructurii sistemului de învăţământ din judeţul Galaţi

MĂSURA 4.1.1
Construcţia/reabilitarea/modernizarea unităţ ilor de învăţământ din judeţul Galaţ i

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţ irea infrastructurii sociale, 3.4 -
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă; buget naţional; fonduri 
private. 

Modernizarea/reabilitarea/extinderea/dotarea 
şcolilor şi grădiniţelor din mediul urban şi

rural 
152 

Exemple de proiecte posibile31

Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Specială
Emil Gârleanu, municipiul Galaţ i 152 

Şcoala Gimnazială Iorgu Iordan –Reabilitarea şi
modernizare în folosul elevilor şi a cadrelor 

didactice 
153 

Modernizarea şi reabilitarea Scolii nr. 9 „Calistrat 
Hogaş” din municipiul Galaţi 154 

Modernizare/reabilitare şcoli din municipiul Galaţi 155
Modernizarea şi extinderea corp A şcoala 
gimnazială Fântânele, comuna Scânteieşti 156 

Modernizare şi extindere şcoala nr. 3, cu clasele I-
VIII, modernizare şcoala nr. 2 cu clasele I-VIII 

comuna Lieşti 
157 

Reabilitare şi extindere şcoala gimnazială nr. 1
Tudor Pamfile, comuna Ţepu 158 

31 Lista nu este l imitativă
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Extinderea spaţiilor de învăţământ la şcoala cu 
clasele I-VIII sat Viile, comuna Fârţăneşti 159 

Extindere şi dotare şcoala gimnazială clasele I-VIII 
în comuna Oancea, judeţul Galaţi 160 

Reabilitare asigurare cu utilităţi şi dotarea cu 
echipamente didactice – şcoala primară sat Ghefu 

Nou, comuna Ghidigeni 
161 

Reabilitare, extindere şi dotarea şcolii Schela 162
Construcţie/reabilitare/modernizare grădiniţe şi şcoli 

din mediul rural şi urban 163 

OBIECTIVUL STRATEGIC 04
Dezvoltarea/Modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională. Sprijin pentru 
dezvoltarea culturală

OBIECTIVUL SPECIFIC 4.1
Modernizarea infrastructurii sistemului de învăţământ din judeţul Galaţi

MĂSURA 4.1.1
Construcţia/reabilitarea/modernizarea unităţ ilor de învăţământ din judeţul Galaţ i

TERM ENUL DE INIŢIERE
2010;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţ irea infrastructurii sociale, 3.4 -
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă; buget naţional; buget local.  

Sprijinirea accesului la educaţie şi formare 
profesională iniţială de calitate 164 

OBIECTIVUL STRATEGIC 04
Dezvoltarea/Modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională. Sprijin pentru 
dezvoltarea culturală

OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2
Dezvoltarea Resurselor Umane

MĂSURA 4.2.1
Educaţie şi formare continuă în vederea dezvoltării capitalului uman

TERM ENUL DE INIŢIERE
2010;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţ ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane; buget naţional; buget local; 
PPP; fonduri private. 

Dezvoltarea şi implementarea măsurilor 
active de ocupare 165 

OBIECTIVUL STRATEGIC 04
Dezvoltarea/Modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională. Sprijin pentru 
dezvoltarea culturală

OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2
Dezvoltarea Resurselor Umane

MĂSURA 4.2.1
Educaţie şi formare continuă în vederea dezvoltării capitalului uman

TERM ENUL DE INIŢIERE
2010;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
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Programul Operaţ ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane; buget naţional; buget local; 
fonduri private. 

Cursuri de formare în domeniul energiilor 
neconvenţionale 166 

OBIECTIVUL STRATEGIC 04
Dezvoltarea/Modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională. Sprijin pentru 
dezvoltarea culturală

OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2
Dezvoltarea Resurselor Umane

MĂSURA 4.2.1
Educaţie şi formare continuă în vederea dezvoltării capitalului uman

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane; Comenius; fonduri private.

Reconversie profesională a persoanelor 
disponibilizate din sectorul metalurgic 167 

OBIECTIVUL STRATEGIC 04
Dezvoltarea/Modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională. Sprijin pentru 
dezvoltarea culturală

OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2
Dezvoltarea Resurselor Umane

MĂSURA 4.2.1
Educaţie şi formare continuă în vederea dezvoltării capitalului uman

TERM ENUL DE INIŢIERE
2010;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane; buget naţional; fonduri private.

Promovarea culturii antreprenoriale şi
îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii 

muncii 
168 

OBIECTIVUL STRATEGIC 04
Dezvoltarea/Modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională. Sprijin pentru 
dezvoltarea culturală

OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2
Dezvoltarea Resurselor Umane

MĂSURA 4.2.1
Educaţie şi formare continuă în vederea dezvoltării capitalului uman

TERM ENUL DE INIŢIERE
2010;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane; buget naţional; Comenius.

Promovare culturală comună – mijloc de 
dezvoltare al cooperării euroregionale la 

“Dunărea de Jos” 
169 

OBIECTIVUL STRATEGIC 04
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Dezvoltarea/Modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională. Sprijin pentru 
dezvoltarea culturală

OBIECTIVUL SPECIFIC 4.3
Promovarea culturală a judeţului Galaţ i

MĂSURA 4.3.1
Dezvoltarea activităţilor de marketing în domeniul cultural

TERM ENUL DE INIŢIERE
2010;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţ ional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013, Prioritatea 1 - Către o 
economie mai competit ivă a zonei de frontieră, Prioritatea 3 - Promovarea activităţilor people-to-
people, Măsura 3.2 - Schimburi culturale, sociale şi în domeniul educaţiei; buget local. 

Circuit turistic muzeal în judeţul Galaţi 170
OBIECTIVUL STRATEGIC 04

Dezvoltarea/Modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională. Sprijin pentru 
dezvoltarea culturală

OBIECTIVUL SPECIFIC 4.3
Promovarea culturală a judeţului Galaţ i

MĂSURA 4.3.1
Dezvoltarea activităţilor de marketing în domeniul cultural

TERM ENUL DE INIŢIERE
2010;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Regional; buget local.

Construirea/reabilitarea/consolidarea 
instituţiilor culturale din judeţul Galaţi 171 

Exemple de proiecte posibile32

Centrul mult icultural „Dunărea de Jos” strada 
Domnească nr. 91, municipiul Galaţ i 171 

Construirea unui Muzeu de artă vizuală 172
Reconversie funcţională, consolidare şi

restaurare Muzeul Mixt Tecuci 173 

Consolidarea şi reabilitarea Casei de Cultură
Tecuci 174 

Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea 
Palatului Episcopal – Muzeul istoriei, culturii şi
spiritualităţii creştine de la „Dunărea de Jos” 

175 

Sală de spectacole în cadrul Centrului Cultural 
„Dunărea de Jos” 176 

Construcţie/extindere clădire Biblioteca 
Judeţeană “V.A.Urechia” Galaţi 177 

OBIECTIVUL STRATEGIC 04
Dezvoltarea/Modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională. Sprijin pentru 
dezvoltarea culturală

OBIECTIVUL SPECIFIC 4.3
Promovarea culturală a judeţului Galaţ i

MĂSURA 4.3.2

32 Lista nu este l imitativă
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Dezvoltarea infrastructurii de educaţie şi promovare culturală de interes regional
TERM ENUL DE INIŢIERE

2010;
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

Programul Operaţional Regional; Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica 
Moldova; buget naţional; buget local. 

Semnalizarea monumentelor de cultură,
artă, istorie din judeţul Galaţi 178 

OBIECTIVUL STRATEGIC 04
Dezvoltarea/Modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională. Sprijin pentru 
dezvoltarea culturală

OBIECTIVUL SPECIFIC 4.3
Promovarea culturală a judeţului Galaţ i

MĂSURA 4.3.2
Dezvoltarea infrastructurii de educaţie şi promovare culturală de interes regional

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova; buget naţional; buget local.

Valorificarea sit-ului arheologic al culturii 
Cucuteni şi al sit-ului Dealul Taberei 179 

OBIECTIVUL STRATEGIC 04
Dezvoltarea/Modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională. Sprijin pentru 
dezvoltarea culturală

OBIECTIVUL SPECIFIC 4.3
Promovarea culturală a judeţului Galaţ i

MĂSURA 4.3.2
Dezvoltarea infrastructurii de educaţie şi promovare culturală de interes regional

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Cultura 2000; buget naţional; buget local.

Construcţie, modernizare, extindere şi
dotare unităţi sanitare din judeţul Galaţi 180 

Exemple de proiecte posibile33

Construcţie spital regional 180
Modernizare, extindere şi dotare Ambulatoriu 

integrat de specialitate al Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din 

municipiul Galaţ i

181 

Modernizare Policlinică şi Spital Clinic Judeţean 
de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din municipiul 

Galaţ i
182 

Modernizarea şi echiparea Ambulatoriului de 
Specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru 

Copii “Sf. Ioan” din municipiul Galaţ i
183 

33 Lista nu este l imitativă
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Modernizarea şi echiparea Spitalului de 
Pneumoftiziologie şi a Spitalului de Psihiatrie 

“Elisabeta Doamna” din municipiul Galaţ i
184 

Construirea unei unităţi de primire urgenţe în 
municipiul Tecuci 185 

Modernizarea şi reabilitarea Spitalului Municipal 
Anton Cincu din municipiul Tecuci 186 

Modernizare şi reabilitare ambulatoriu în 
municipiul Tecuci 187 

Construcţie/modernizare/extindere/dotare 
dispensare în mediul rural 188 

OBIECTIVUL STRATEGIC 05
Dezvoltarea/modernizarea sistemului sanitar şi de asistenţă socială

OBIECTIVUL SPECIFIC 5.1
Dezvoltarea/modernizarea şi diversif icarea serviciilor medicale şi sociale oferite în judeţul Galaţi
de interes regional 

MĂSURA 5.1.1
Construcţia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul sanitar de interes regional

TERM ENUL DE INIŢIERE
2010;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţ ional Regional, Axa 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, 3.1 - Reabilitarea/ 
modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate; buget naţional; buget local; PPP; 
fonduri private. 

Înfiinţare, modernizare, extindere, 
reabilitare unităţi sociale în judeţul Galaţi 189 

Exemple proiecte posibile34

Modernizare şi extindere Centru de Recuperare şi
Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Adulte nr. 

1 (fost Centru de Plasament nr. 1)  
189 

Modernizarea “Centrului Multifuncţional de 
Servicii Sociomedicale” pentru persoane 

vârstnice din municipiul Galaţ i
190 

Modernizarea clădirilor căminului pentru 
persoane vârstnice “Sf. Spiridon” din municipiul 

Galaţ i
191 

Modernizarea şi extinderea Centrului 
multifuncţional de recuperare KiDS din municipiul 

Galaţ i
192 

Centrul mult ifuncţional pentru t ineri – DELFINUL 
din municipiul Galaţi 193 

Înf iinţarea centrului Alzheimer şi reabilitarea 
serviciilor conexe centrului medico-social din 

municipiul Galaţ i
194 

Centrul de zi pentru copii cu autism din municipiul 
Galaţ i 195 

Centrul mult ifuncţional Help - Modernizare 
cantină de ajutor social din municipiul Galaţi 196 

Înf iinţarea unui “Centru de îngrijire” pentru copii 197

34 Lista nu este l imitativă
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defavorizaţi în oraşul Târgu Bujor
Construcţia unei cantine pentru persoane 
defavorizate în comuna Slobozia Conachi 198 

Construcţia unui “Centru Social” pentru bătrâni în 
comuna Corod 199 

Construcţia unui “Centru Social” pentru copii şi
adulţi în comuna Cavadineşti 200 

Înf iinţarea unui “Centru de îngrijire” pentru bătrâni 
în comuna Oancea 201 

Înf iinţarea unui “Centru social” de zi pentru copii 
în comuna Suceveni 202 

Înf iinţarea unor instituţ ii publice de asistenţă 
socială pentru   categorii sociale afectate de boli 

grave, rare sau incurabile 
203 

OBIECTIVUL STRATEGIC 05
Dezvoltarea/modernizarea sistemului sanitar şi de asistenţă socială

OBIECTIVUL SPECIFIC 5.1
Dezvoltarea/modernizarea şi diversif icarea serviciilor medicale şi sociale oferite în judeţul Galaţi
de interes regional 

MĂSURA 5.1.2
Construcţia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii sociale de interes regional şi diversif icarea 
serviciilor medico – sociale 

TERM ENUL DE INIŢIERE
2010;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţ irea infrastructurii sociale, DMI 3.2. -
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; buget 
naţional; buget local; PPP; fonduri private. 

Întocmirea de planuri de management 
pentru ariile naturale protejate 204 

OBIECTIVUL STRATEGIC 06
Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit

OBIECTIVUL SPECIFIC 6.1
Conservarea mediului natural din judeţul Galaţ i

MĂSURA 6.1.1
Valorif icarea şi conservarea resurselor naturale existente în cadrul ariilor protejate

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 4 - Implementarea Sistemelor Adecvate 
de Management pentru Protecţia Naturii; Fondul de Mediu; buget local; fonduri private. 

Salvaţi aria protejată Pădurea Gârboavele 205
OBIECTIVUL STRATEGIC 06

Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit
OBIECTIVUL SPECIFIC 6.1

Conservarea mediului natural din judeţul Galaţ i
MĂSURA 6.1.1

Valorif icarea şi conservarea resurselor naturale existente în cadrul ariilor protejate
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TERM ENUL DE INIŢIERE
2010;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 4 - Implementarea Sistemelor Adecvate 
de Management pentru Protecţia Naturii; buget local.  

Parc Naţional în Lunca Prutului Inferior 206
OBIECTIVUL STRATEGIC 06

Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit
OBIECTIVUL SPECIFIC 6.1

Conservarea mediului natural din judeţul Galaţ i
MĂSURA 6.1.1

Valorif icarea şi conservarea resurselor naturale existente în cadrul ariilor protejate
TERM ENUL DE INIŢIERE

2012;
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

Programul Operaţional Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 4 - Implementarea Sistemelor Adecvate 
de Management pentru Protecţia Naturii; fonduri private şi publice. 

Parc Dendrologic – Tecuci 207
OBIECTIVUL STRATEGIC 06

Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit
OBIECTIVUL SPECIFIC 6.1

Conservarea mediului natural din judeţul Galaţ i
MĂSURA 6.1.1

Valorif icarea şi conservarea resurselor naturale existente în cadrul ariilor protejate
TERM ENUL DE INIŢIERE

2012;
SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ

Programul Operaţional Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 4 - Implementarea Sistemelor Adecvate 
de Management pentru Protecţia Naturii; buget local; fonduri private. 

Amenajarea de parcuri eoliene în oraşul 
Bereşti şi zonele rurale 208 
OBIECTIVUL STRATEGIC 06

Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit
OBIECTIVUL SPECIFIC 6.2

Protecţia şi dezvoltarea durabilă a mediului construit din judeţul Galaţi
MĂSURA 6.2.1

Construcţia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de producere şi transport de energie 
alternativă

TERM ENUL DE INIŢIERE
2010;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
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Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competit ivităţii Economice, Axa Prioritară 4 -
Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării,  în contextul combaterii schimbărilor  
climatice, DMI 2- Valorif icarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei  
verzi, 4.2.1.Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a 
energiei electrice si termice, prin valorif icarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a 
resurselor hidroenergetice (în unităţ i cu putere instalată mai mică sau egală cu 10MW), solare, 
eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie; 
fonduri private. 

Sisteme de încălzire cu resurse 
regenerabile pentru spitalele din judeţul 

Galaţi
209 

OBIECTIVUL STRATEGIC 06
Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit

OBIECTIVUL SPECIFIC 6.2
Protecţia şi dezvoltarea durabilă a mediului construit din judeţul Galaţi

MĂSURA 6.2.1
Construcţia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de producere şi transport de energie 
alternativă

TERM ENUL DE INIŢIERE
2011;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Naţional “Casa Verde”; buget local; PPP.

Instalaţie solară pentru prepararea apei 
calde menajere la Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi
210 

OBIECTIVUL STRATEGIC 06
Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit

OBIECTIVUL SPECIFIC 6.2
Protecţia şi dezvoltarea durabilă a mediului construit din judeţul Galaţi

MĂSURA 6.2.1
Construcţia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de producere şi transport de energie 
alternativă

TERM ENUL DE INIŢIERE
2010;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Naţional “Casa Verde”; buget local.

Consolidarea malurilor cursurilor de apă
din judeţul Galaţi 211 

Exemple proiecte posibile35

Consolidarea malurilor cursurilor de apă din judeţ 211
Consolidarea malurilor f luviului Dunărea 212

Consolidarea malurilor râului Siret şi a râului Prut 213
OBIECTIVUL STRATEGIC 06

Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit
OBIECTIVUL SPECIFIC 6.2

Protecţia şi dezvoltarea durabilă a mediului construit din judeţul Galaţi

35 Lista nu este l imitativă
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MĂSURA 6.2.2
Protecţia populaţiei împotriva eroziunilor de sol şi a inundaţ iilor

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Buget naţ ional; buget local.

Lucrări de amenajare hidrotehnică pentru 
regularizarea cursurilor de apă din judeţul 

Galaţi
214 

Exemple proiecte posibile36

Lucrări de amenajare hidrotehnică pentru 
regularizarea cursurilor de apă din judeţul Galaţi 214 

Lucrări de amenajare hidrotehnică pentru 
regularizarea cursului f luviului Dunărea 215 

Lucrări de amenajare hidrotehnică pentru 
regularizarea cursului râului Siret 216 

Lucrări de amenajare hidrotehnică pentru 
regularizarea cursului râului Prut 217 

OBIECTIVUL STRATEGIC 06
Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit

OBIECTIVUL SPECIFIC 6.2
Protecţia şi dezvoltarea durabilă a mediului construit din judeţul Galaţi

MĂSURA 6.2.2
Protecţia populaţiei împotriva eroziunilor de sol şi a inundaţ iilor

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Buget naţ ional; buget local.

Dotări pentru protecţia populaţiei şi intervenţii 
în situaţii de urgenţă 218 

OBIECTIVUL STRATEGIC 06
Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit

OBIECTIVUL SPECIFIC 6.2
Protecţia şi dezvoltarea durabilă a mediului construit din judeţul Galaţi

MĂSURA 6.2.2
Protecţia populaţiei împotriva eroziunilor de sol şi a inundaţ iilor

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Buget naţ ional; buget local, fonduri europene.

Reducerea nivelului de zgomot în 
municipiul Galaţi 219 

OBIECTIVUL STRATEGIC 06
Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit

36 Lista nu este l imitativă
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OBIECTIVUL SPECIFIC 6.2
Protecţia şi dezvoltarea durabilă a mediului construit din judeţul Galaţi

MĂSURA 6.2.3
Diminuarea poluării în judeţul Galaţi

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Regional; buget naţ ional; buget local.

Evitarea riscului poluărilor accidentale pe 
râuri în judeţul Galaţi 220 

OBIECTIVUL STRATEGIC 06
Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit

OBIECTIVUL SPECIFIC 6.2
Protecţia şi dezvoltarea durabilă a mediului construit din judeţul Galaţi

MĂSURA 6.2.3
Diminuarea poluării în judeţul Galaţi

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
buget naţional; buget local, POC România-Ucraina- R. Moldova, POC Marea Neagră.

Diminuarea nivelului de poluare aer, sol, 
apă prin realizarea şi implementarea unui 

plan de măsuri prioritare 
221 

OBIECTIVUL STRATEGIC 06
Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit

OBIECTIVUL SPECIFIC 6.2
Protecţia şi dezvoltarea durabilă a mediului construit din judeţul Galaţi

MĂSURA 6.2.3
Diminuarea poluării în judeţul Galaţi

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
Programul Operaţional Regional; buget naţional; buget local; Programul Operaţ ional Comun 
România-Ucraina-Republica Moldova. 

Împădurirea terenurilor degradate din judeţul 
Galaţi 222 

OBIECTIVUL STRATEGIC 06
Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit

OBIECTIVUL SPECIFIC 6.2
Protecţia şi dezvoltarea durabilă a mediului construit din judeţul Galaţi

MĂSURA 6.2.3
Diminuarea poluării în judeţul Galaţi

TERM ENUL DE INIŢIERE
2012;

SURSA DE FINANŢARE RECOMANDATĂ
buget naţional; buget local.
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V.4. INDICATORI DE MONITORIZARE 
Indicatorii de monitor izare ai strategiei sunt grupaţ i după criteriul obiectivului strategic pe 

care îl măsoară:

Indicatorii de monitorizare propuşi privind măsurarea gradului de atingere a obiectivului 
strategic 1 „Dezvoltare economică”

- aria suprafeţelor amenajate/reamenajate; 
- aria suprafeţelor deservite; 
- capacitatea instalată;
- căile de acces şi traseele amenajate; 
- conţinutul de imagine al brandului la nivelul segmentului vizat; 
- costul gestionării efectelor situaţiilor de urgenţă;
- echipamentele achiziţionate; 
- nivelul de încasări; 
- notorietatea brandului la nivelul segmentului vizat; 
- număr de indicatoare şi marcaje; 
- numărul centrelor de preluare a produselor agricole direct de la producători;  
- numărul de „incidente” cadastrale; 
- numărul de „intrări” pe lista tur-operatorilor cu acces la segmentul vizat; 
- numărul de acţiuni de promovare; 
- numărul de asociaţii agricole, ferme înfiinţate; 
- numărul de asociaţii profesionale înfiinţate; 
- numărul de evenimente promovate; 
- numărul de evenimente realizate; 
- numărul de facilităţ i turistice şi de agrement nou înfiinţate; 
- numărul de f irme de turism sprijinite; 
- numărul de f irme mixte înfiinţate; 
- numărul de f irme nou înfiinţate si ponderea acestora din totalul de 
întreprinderi active; 
-
- numărul de furnizori de produse şi servicii; 
- numărul de IMM-uri care beneficiază de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor; 
- numărul de instituţii publice modernizate/reconstruite; 
- numărul de investiţii directe (autohtone si străine) înregistrate în judeţ;
- numărul de întâlnir i de afaceri, conferinţe, seminarii transfrontaliere; 
- numărul de mese rotunde cu specialişti aferente întocmirii planului; 
- numărul de nominalizări la nivelul formatorilor de opinie cu acces la 
segmentul vizat; 
- numărul de partener iate în domeniul cercetării; 
- numărul de partener iate transfrontaliere încheiate; 
- numărul de persoane deservite în calitate de clienţi;  
- numărul de persoane deservite în calitate de furnizori de mărfuri şi servicii; 
- numărul de personal angajat; 
- numărul de personal instruit;  
- numărul de produse turistice concepute; 
- numărul de produse ecologice si tradiţionale înregistrate; 
- numărul de programe de instruire; 
- numărul de studii/cercetări; 
- numărul de trasee turistice; 
- numărul de turişti;  
- numărul de unităţi de producţie deja existente care atrag investiţii în vederea 
dezvoltării;  
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- numărul produselor turistice auxiliare; 
- productivitatea în domeniul agricol; 
- producţia anuală (cantitativ şi valoric); 
- suprafeţe cultivate cu produse ecologice; 
- volume de mărfuri şi servicii tranzacţionate: 
- productivitatea în domeniul agricol; 
 

Indicatorii de monitorizare propuşi privind măsurarea gradului de atingere a obiectivului 
strategic 2  „Creşterea capacităţii  administrative” 

- gradul de satisfacţie al beneficiarilor f inali;  
- numărul de analize cu privire la capacitatea administraţiei publice locale; 
- numărul de analize cu privire la procedurile de deservire a beneficiarilor f inali;  
- numărul de manuale de proceduri; 
- numărul de persoane care beneficiază de cursuri de perfecţionare; 

Indicatorii de monitorizare propuşi privind măsurarea gradului de atingere a obiectivului 
strategic 3: „Amenajarea teritoriului; Dezvoltare urbană şi Dezvoltare rurală”

- aria suprafeţelor amenajate/modernizate; 
- cantitatea de mărfuri tranzitată;
- capacitatea de reciclare; 
- capacitatea instalată cu privire la reţeaua de acces la utilităţ i;  
- f luenţa traficului; 
- lungimea carosabilului; 
- lungimea reţelei reabilitate/instalate de echipamente edilitare; 
- mp de parcuri şi spaţii verzi amenajate; 
- numărul de accidente rutiere; 
- numărul de km de drumuri judeţene / comunale reabilitate/ modernizate; 
- numărul de km de drumuri ocolitoare/ centuri construite/ reabilitate/ 
- numărul de locuri de joacă amenajate; 
- numărul de locuri de parcare nou amenajate; 
- numărul de pasaje/poduri amenajate; 
- numărul de scuaruri şi zone pietonale nou înfiinţate/modernizate; 
- numărul de staţii de epurare; 
- numărul de terenuri şi să li de sport construite/amenajate; 
- numărul. de clădiri conectate la sistemele de alimentare cu energie termică şi
electrică produse din resurse regenerabile de energie; 
- procentul de drumuri publice comunale iluminate; 
- sporul de confort termic; 
- timp necesar găsirii unui loc de parcare; 
- valoarea facturilor gospodăriilor; 
- volume de mărfuri şi servicii tranzacţionate; 
- numărul de unităţi de staţii de tratare a apei instalate; 
- consumul de energie electrică per unitate deservită;
- numărul de containere; 
- numărul de contracte încheiate cu prestatorii de servicii de salubrizare; 
- numărul de depozite definit iv închise; 
- numărul de depozite dezafectate; 
- numărul de f irme care reciclează;
- numărul de gospodării deservite; 
- numărul de km de conducte instalate; 
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- numărul de staţii de colectare, depozitare şi transfer; 
- procentul de populaţie deservit; 
- cantitatea de deşeuri tratată;

Indicatorii de monitor izare propuşi privind măsurarea gradului de atingere a obiectivului 

strategic 4: „Dezvoltarea/Modernizarea sistemului de educaţie. Cultura” 

- capacitatea sălilor de curs şi laboratoarelor; 
- echipamentele şi facilităţile instalate (indicator calitativ); 
- mp construiţi/reabilitaţi;  
- nivelul abandonului şcolar; 
- număr de indicatoare şi marcaje cu privire la valorif icarea şi semnalizarea 

obiectivelor culturale; 
- numărul de instituţii de cultură reabilitate /modernizate / construite /dotate 
- numărul de evenimente culturale realizate; 
- numărul de produse de promovare realizate; 
- numărul de săli de curs şi laboratoare reabilitate; 

Indicatorii de monitorizare propuşi privind măsurarea gradului de atingere a obiectivului 
strategic 5: „Dezvoltarea/Modernizarea sistemului sanitar şi de asistenţă socială”

- echipamentele şi facilităţile instalate (indicator calitativ); 
- mp construiţi/reabilitaţi;  
- numărul de beneficiari f inali deserviţi;  
- numărul de persoane care beneficiază de servicii sociale integrate, inclusiv de 

îngrijire la domiciliu; 
- numărul de unităţi medicale reabilitate/ construite si echipate; 
- procentul de localităţi cu dispensare pentru mediile urban şi rural; 
- timpul de intervenţie; 

 

Indicatorii de monitorizare propuşi privind măsurarea gradului de atingere a obiectivului 
strategic 6: „Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit” 

- aria suprafeţelor construite/amenajate; 
- aria suprafeţelor deservite; 
- aria suprafeţelor reconstruite ecologic; 
- căile de acces şi traseele amenajate; 
- lungimea cursurilor de apă amenajate; 
- nivelul de poluare al zonei; 
- numărul de intervenţii rapide în cazul catastrofelor naturale; 
- numărul de localităţ i şi locuitori protejaţi;  
- numărul de proiecte implementate pentru utilizarea surselor de energie 
alternativă, regenerabilă.



Anexa A – POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI 

Populaţia pe medii şi sexe la 1 iulie 2008 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
2003 -
2008 

absolut

2003 -
2008 

procent
TOTAL JUDEŢ GALAŢI

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

Mediul urban 

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

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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 

Mişcarea naturală a populaţiei 2003 - 2008 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

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

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

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

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

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

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



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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 

Populaţia pe grupe de vârstă în anii 2003 - 2008 

2003 2008 
2003 –
2008 

absolut 

2003 –
2008 

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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 

Decese pe cauze 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

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

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

59 59 93 57 74 67 

Tulburări mentale şi de comportament, 
boli ale sistemului nervos şi ale 
organelor simţurilor 

72 76 79 54 86 83 

Boli ale aparatului circulator, din care: 3.805 3.578 3.782 3.562 3.596 3.618 
• boli cerebro-vasculare 1.432 1.357 1.341 1.371 1.459 1.512 
Boli ale aparatului respirator 440 366 339 387 348 334 
Boli ale aparatului digestiv 658 616 536 545 625 621 
Boli ale organelor genito-urinare 104 71 76 67 70 88 



Malformaţii congenitale, deformaţii şi
anomalii cromozomiale 36 39 26 24 22 17 

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

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

 

Durata medie a vieţii 
 

2004 - 2006 2005 - 2007 2006 - 
2008 

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

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

Mediul rural
Ambele sexe  71,13 71,62 71,54 
Masculin 67,12 67,69 67,75 
Feminin  75,84 76,27 76,03 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 

Vârsta medie a mamei la naştere, pe medii 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

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

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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 

 



Anexa B – ALTE DATE STATISTICE 

Numărul înmatriculărilor la Registrul Comerţului pe categorii de comercianţi, în 
perioada 2005 – 2009 

Anul Total 
din care:

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

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

Numărul mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale 

TOTAL 2004 2005 2006 2007 2008
1.117.827 119.900 120.801 122.404 128.334

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

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

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

15.218 18.104 19.288 19.722 21.004 

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

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

4.995 5.112 6.415 6.539 7.631 

Administraţia publică şi apărare; 
asistenţă socială obligatorie 3.394 3.615 3.591 4.650 5.000 

Învăţământ 9.520 9.794 9.438 9.839 10.069 
Sănătate şi asistentă socială 7.341 7.253 7.707 8.022 8.515 
Celelalte activităţi ale economiei 
naţionale 2.127 1.874 2.223 2.256 2.366 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 



Societăţi comerciale cu participare străină la capital şi valoarea capitalului social 
subscris, în perioada 1991 – 2008, sold existent la 31 Decembrie 2008 

Judeţ Număr societăţi
comerciale 

Valoarea capitalului 
social subscris mil. lei 

Galaţi 1.255 2.391.489,4 

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

Animale ce revin la 100 hectare teren *) (la sfârşitul anului)
2004 2005 2006 2007 2008

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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 

Îngrăşăminte chimice şi naturale aplicate 
2004 2005 2006 2007 2008

Îngrăşăminte chimice aplicate 
(tone), din care: 6.431 9.383 5.610 8.429 16.594 

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

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

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

Îngrăşăminte naturale aplicate 
(tone) 124.266 120.205 493.910 87.750 60.000 

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

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

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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 



Fertilitatea feminină pe grupe de vârstă

2004 2005 2006 2007 2008 

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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 

Structura după religii în anul 2002 

Structura după religii în anul 2002 

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

Sursa: Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din 2002 
 

Lungimea totală simplă a liniilor de tramvai şi troleibuz (km) 

2004 2005 2006 2007 2008 

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

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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 



Călători transportaţi (mii călători) 

2004 2005 2006 2007 2008 

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

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 

Gradul de echipare al străzilor orăşeneşti cu reţele de distribuire a apei potabile (%) 

2004 2005 2006 2007 2008 

Gradul de echipare al străzilor 
orăşeneşti cu reţele de distribuire a apei 
potabile (%) 

73,4 74,1 76,6 78,7 78,7 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
 

Numărul locuinţelor terminate după numărul de camere 

2004 2005 2006 2007 2008 

LOCUINTE - TOTAL - 742 1.556 1.492 1.161 1353
- cu 1 cameră
- cu 2 camere 
- cu 3 camere 
- cu 4 camere 
- cu 5 camere şi peste 

111 
192 
203 
117 
119 

153 
609 
346 
242 
206 

219 
354 
418 
291 
210 

50 
204 
396 
282 
229 

85 
264 
399 
339 
266 

Locuinţe construite din fonduri 
private 
- cu 1 cameră
- cu 2 camere 
- cu 3 camere 
- cu 4 camere 
- cu 5 camere şi peste 

30 
122 
183 
117 
119 

27 
164 
287 
224 
202 

45 
154 
315 
260 
199 

32 
153 
314 
253 
224 

45 
200 
384 
318 
254 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
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Tabel nr. 105 Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe instituţii de cultură
din Tecuci sunt foarte bine întreţinute” 

Tabel nr. 106 Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe clădiri ale APL 
sunt foarte bine întreţinute” 

Tabel nr. 107 Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe dintre blocuri sunt 
foarte bine întreţinute” 

Tabel nr. 108 Gradul de acord privind afirmaţia „Per ansamblu, clădirile din oraşul nostru 
arată foarte bine” 

Tabel nr. 109 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are o viaţă sportivă cu 
performanţe foarte înalte” 

Tabel nr. 110 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se găsesc foarte uşor locuri 
de muncă”

Tabel nr. 111 Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că aş avea mare nevoie să particip 
la cursuri de calificare pe domeniul meu de activitate” 

Tabel nr. 112 Gradul de acord privind afirmaţia „Aş avea mare nevoie să particip la cursuri 
de recalificare pe un alt domeniul de activitate” 

Tabel nr. 113 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se oferă salarii foarte mari 
pentru domeniul meu de activitate” 

Tabel nr. 114 Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că, în oraşul nostru viaţa este 
foarte scumpă”
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Tabel nr. 115 Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că, preţul utilităţilor este foarte 
mare” 

Tabel nr. 116 Gradul de acord privind afirmaţia „Sunt foarte optimist în ceea ce priveşte 
viitorul acestui oraş”

Tabel nr. 117 Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în municipiul Tecuci 

Tabel nr. 118 Oraşe care au impresionat în mod deosebit prin performanţa administraţiei 
publice locale 

Tabel nr. 119 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Iaşi

Tabel nr. 120 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Galaţi

Tabel nr. 121 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Braşov 

Tabel nr. 122 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Piatra Neamţ

Tabel nr. 123 Aprecieri cu privire la zona de reşedinţă 

Tabel nr. 124 Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona de reşedinţă 

Tabel nr. 125 Domenii potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a municipiului Tecuci 

Tabel nr. 126 Ierarhizarea Domeniilor potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a municipiului 
Tecuci 

Tabel nr. 127 Proiecte considerate a fi potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a municipiului 
Tecuci 

Tabel nr. 128 Ierarhizarea proiectelor considerate a fi potrivite pentru dezvoltarea ulterioară
a municipiului Tecuci 

Tabel nr. 129 Târgu Bujor – conţinut de imagine – Centralizator 

Tabel nr.  130 Gradul de acord privind afirmaţia “În oraşul nostru este foarte curat” 

Tabel nr.  130 Gradul de acord privind afirmaţia “În oraşul nostru este foarte curat” 

Tabel nr. 131 Gradul de acord privind afirmaţia „În Târgu Bujor te simţi în siguranţă pe 
stradă”

Tabel nr. 132 Gradul de acord privind afirmaţia „În Târgu Bujor se găsesc foarte mulţi câini 
fără stăpân” 

Tabel nr. 133 Gradul de acord privind afirmaţia „În Târgu Bujor se găsesc foarte mulţi copii ai 
străzii” 

Tabel nr. 134 Gradul de acord privind afirmaţia „Târgu Bujor are o reţea de şcoli, licee, 
facultăţi foarte bine dezvoltată”

Tabel nr. 135 Gradul de acord privind afirmaţia „În Târgu Bujor se găsesc şcoli,  licee, 
facultăţi de foarte bună calitate” 

Tabel nr. 136 Gradul de acord privind afirmaţia „În Târgu Bujor se găsesc foarte multe 
magazine, supermarketuri, mall-uri” 

Tabel nr. 137 Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun acoperă
foarte bine diferitele zone ale oraşului” 
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Tabel nr. 138 Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun este foarte 
modernă”

Tabel nr. 139 Gradul de acord privind afirmaţia „Autobuzele/tramvaiele sunt foarte comode” 

Tabel nr. 140 Gradul de acord privind afirmaţia „Riscul de a fi furat sau agresat în 
autobuz/tramvai este foarte mic” 

Tabel nr. 141 Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun face faţă 
foarte bine la orele de vârf” 

Tabel nr. 142 Gradul de acord privind afirmaţia „Străzile oraşului nostru sunt foarte bine 
asfaltate/întreţinute” 

Tabel nr. 143 Gradul de acord privind afirmaţia „Infrastructura rutieră face foarte bine faţă 
traficului actual” 

Tabel nr. 144 Gradul de acord privind afirmaţia „Marcajele pietonale, semnele de circulaţie în 
general sunt foarte bine vizibile” 

Tabel nr. 145 Gradul de acord privind afirmaţia „De cele mai multe ori, trotuarele sunt într-o 
stare avansată de degradare” 

Tabel nr. 146 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe spaţii 
de parcare” 

Tabel nr. 147 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe parcuri”  

Tabel nr. 148 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru este unul foarte aglomerat” 

Tabel nr. 149 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru este unul foarte zgomotos” 

Tabel nr. 150 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are parcuri foarte bine 
îngrijite” 

Tabel nr. 151 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe spaţii 
verzi” 

Tabel nr. 152 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe locuri 
de joacă amenajate” 

Tabel nr. 153 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe terenuri 
şi săli de sport” 

Tabel nr. 154 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se găsesc suficiente spitale, 
policlinici” 

Tabel nr. 155 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se găsesc spitale, policlinici 
foarte moderne” 

Tabel nr. 156 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are o viaţă culturală foarte 
bogată”

Tabel nr. 157 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 
cinematografe” 

Tabel nr. 158 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 
ştranduri, piscine” 
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Tabel nr. 159 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 
baruri/restaurante/cluburi” 

Tabel nr. 160 Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe instituţii de cultură
din Târgu Bujor sunt foarte bine întreţinute” 

Tabel nr. 161 Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe clădiri ale APL 
sunt foarte bine întreţinute” 

Tabel nr. 162 Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe dintre blocuri sunt 
foarte bine întreţinute” 

Tabel nr. 163 Gradul de acord privind afirmaţia „Per ansamblu, clădirile din oraşul nostru 
arată foarte bine” 

Tabel nr. 164 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are o viaţă sportivă cu 
performanţe foarte înalte” 

Tabel nr. 165 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se găsesc foarte uşor locuri 
de muncă”

Tabel nr. 166 Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că aş avea mare nevoie să particip 
la cursuri de calificare pe domeniul meu de activitate” 

Tabel nr. 167 Gradul de acord privind afirmaţia „Aş avea mare nevoie să particip la cursuri 
de recalificare pe un alt domeniul de activitate” 

Tabel nr. 168 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se oferă salarii foarte mari 
pentru domeniul meu de activitate” 

Tabel nr. 169 Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că, în oraşul nostru viaţa este 
foarte scumpă”

Tabel nr. 170 Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că, preţul utilităţilor este foarte 
mare” 

Tabel nr. 171 Gradul de acord privind afirmaţia „Sunt foarte optimist în ceea ce priveşte 
viitorul acestui oraş”

Tabel nr. 172 Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în oraşul Târgu Bujor 

Tabel nr. 173 Oraşe care au impresionat în mod deosebit prin performanţa administraţiei 
publice locale 

Tabel nr. 174 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Braşov 

Tabel nr. 175 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Galaţi

Tabel nr. 176 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Sibiu 

Tabel nr. 177 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Tecuci 

Tabel nr. 178 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Iaşi

Tabel nr. 179 Aprecieri cu privire la zona de reşedinţă 

Tabel nr. 180 Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona de reşedinţă 

Tabel nr. 181 Domenii potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a oraşului Târgu Bujor 
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Tabel nr. 182 Ierarhizarea domeniilor potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a oraşului Târgu 
Bujor 

Tabel nr. 183 Proiecte considerate potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a oraşului Târgu 
Bujor 

Tabel nr. 184 Ierarhizarea proiectelor considerate a fi potrivite pentru dezvoltarea ulterioară
a oraşului Târgu Bujor 

Tabel nr.  185 Bereşti – conţinut de imagine - centralizator 

Tabel nr.  186 Gradul de acord privind afirmaţia “În oraşul nostru este foarte curat” 

Tabel nr. 187 Gradul de acord privind afirmaţia „În Bereşti te simţi în siguranţă pe stradă”

Tabel nr. 188 Gradul de acord privind afirmaţia „În Bereşti se găsesc foarte mulţi câini fără
stăpân” 

Tabel nr. 189 Gradul de acord privind afirmaţia „În Bereşti se găsesc foarte mulţi copii ai 
străzii” 

Tabel nr. 190 Gradul de acord privind afirmaţia „Bereştiul are o reţea de şcoli, licee, facultăţi
foarte bine dezvoltată”

Tabel nr. 191 Gradul de acord privind afirmaţia „În Bereşti se găsesc şcoli, licee, facultăţi de 
foarte bună calitate” 

Tabel nr. 192 Gradul de acord privind afirmaţia „În Bereşti se găsesc foarte multe magazine, 
supermarketuri, mall-uri” 

Tabel nr. 193 Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun acoperă
foarte bine diferitele zone ale oraşului” 

Tabel nr. 194 Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun este foarte 
modernă”

Tabel nr. 195 Gradul de acord privind afirmaţia „Autobuzele/tramvaiele sunt foarte comode” 

Tabel nr. 196 Gradul de acord privind afirmaţia „Riscul de a fi furat sau agresat în 
autobuz/tramvai este foarte mic” 

Tabel nr. 197 Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun face faţă 
foarte bine la orele de vârf” 

Tabel nr. 198 Gradul de acord privind afirmaţia „Străzile oraşului nostru sunt foarte bine 
asfaltate/întreţinute” 

Tabel nr. 199 Gradul de acord privind afirmaţia „Infrastructura rutieră face foarte bine faţă 
traficului actual” 

Tabel nr. 200 Gradul de acord privind afirmaţia „Marcajele pietonale,  semnele de circulaţie 
în general sunt foarte bine vizibile” 

Tabel nr. 201 Gradul de acord privind afirmaţia „De cele mai multe ori, trotuarele sunt într-o 
stare avansată de degradare” 

Tabel nr. 202 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe spaţii 
de parcare” 
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Tabel nr. 203 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe parcuri” 

Tabel nr. 204 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru este unul foarte aglomerat” 

Tabel nr. 205 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru este unul foarte zgomotos” 

Tabel nr. 206 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are parcuri foarte bine 
îngrijite” 

Tabel nr. 207 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe spaţii 
verzi” 

Tabel nr. 208 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe locuri 
de joacă amenajate” 

Tabel nr. 209 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe terenuri 
şi săli de sport” 

Tabel nr. 210 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se găsesc suficiente spitale, 
policlinici” 

Tabel nr. 211 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se găsesc spitale, policlinici 
foarte moderne” 

Tabel nr. 212 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are o viaţă culturală foarte 
bogată”

Tabel nr. 213 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 
cinematografe” 

Tabel nr. 214 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 
ştranduri, piscine” 

Tabel nr. 215 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 
baruri/restaurante/cluburi” 

Tabel nr. 216 Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe instituţii de cultură
din Bereşti sunt foarte bine întreţinute” 

Tabel nr. 217 Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe clădiri ale APL 
sunt foarte bine întreţinute” 

Tabel nr. 218 Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe dintre blocuri sunt 
foarte bine întreţinute” 

Tabel nr. 219 Gradul de acord privind afirmaţia „Per ansamblu, clădirile din oraşul nostru 
arată foarte bine” 

Tabel nr. 220 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are o viaţă sportivă cu 
performanţe foarte înalte” 

Tabel nr. 221 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se găsesc foarte uşor locuri 
de muncă”

Tabel nr. 222 Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că aş avea mare nevoie să particip 
la cursuri de calificare pe domeniul meu de activitate” 

Tabel nr. 223 Gradul de acord privind afirmaţia „Aş avea mare nevoie să particip la cursuri 
de recalificare pe un alt domeniul de activitate” 
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Tabel nr. 224 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se oferă salarii foarte mari 
pentru domeniul meu de activitate” 

Tabel nr. 225 Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că, în oraşul nostru viaţa este 
foarte scumpă”

Tabel nr. 226 Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că, preţul utilităţilor este foarte 
mare” 

Tabel nr. 227 Gradul de acord privind afirmaţia „Sunt foarte optimist în ceea ce priveşte 
viitorul acestui oraş”

Tabel nr. 228 Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în oraşul Bereşti 

Tabel nr. 229 Oraşe care au impresionat în mod deosebit prin performanţa administraţiei 
publice locale 

Tabel nr. 230 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Galaţi

Tabel nr. 231 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Iaşi

Tabel nr. 232 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Sibiu 

Tabel nr. 233 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Braşov 

Tabel nr. 234 Aprecieri cu privire la zona de reşedinţă 

Tabel nr. 235 Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona de reşedinţă 

Tabel nr. 236 Domenii potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a oraşului Bereşti 

Tabel nr. 237 Ierarhizarea Domeniilor potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a oraşului 
Bereşti 

Tabel nr. 238 Proiecte considerate a fi potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a oraşului 
Bereşti 

Tabel nr. 239 Ierarhizarea proiectelor considerate a fi potrivite pentru dezvoltarea ulterioară
a oraşului Bereşti 
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I. METODOLOGIE 

Cadrul de eşantionare este reprezentat de întreaga populaţie rezidentă în judeţul Galaţi. 

mediul urban cu vârsta depeste 18 ani.  

Maniera de sondaj – tristadială:

Stadiul I – mediu de provenienţă urban 

Stadiul II – filtrare după caracteristicile rezidenţă şi vârstă

Stadiul III – cluster la nivel de bloc/stradă

Volum şi structură eşantion: 

Volum eşantion – 400 respondenţi

Marja de eroare – +/-4% 

Probabilitate de garantare – 95% 

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

Zona CENTRU 

Zona G. COŞBUC NORD  

Zona IC FRIMU  

Zona MICRO 14  

Zona MICRO 17  

Zona MICRO 18  

Zona MICRO 19  

Zona MICRO 39B   

Zona SIDERURGIŞTILOR (IREG) 
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Strucura e�antionului 

Tabel nr. 1 Structura eşantionului după oraşul de rezidenţă 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Galaţi 52.88 52.88 52.88 

Tecuci 23.08 23.08 75.96 
Târgu Bujor 12.02 12.02 87.98 
Bereşti 12.02 12.02 100.00 
Total 100.00 100.00 

Tecuci, 23.08

Bereşti, 12.02

Târgu Bujor, 12.02

Galaţi, 52.88
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Tabel nr. 2 Structura eşantionului după sexul respondentului 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Femei 57.93 58.35 58.35 

Bărbaţi 41.35 41.65 100.00 
Total 99.28 100.00 

Missing 99.00 0.72   
Total 100.00 

Femei, 58.35

Bărbaţi, 41.65
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Tabel nr. 3 Structura eşantionului după mărimea gospodăriei 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid O persoană 10.34 11.05 11.05 

Două persoane 28.13 30.08 41.13 
Trei persoane 30.05 32.13 73.26 
Mai mult de trei persoane 25.00 26.73 100.00 
Total 93.51 100.00 

Missing 99.00 6.49   
Total 100.00 

O persoană, 11.05

Trei persoane, 
32.13

Mai mult de trei 
persoane, 26.73

Douăpersoane, 
30.08
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Tabel nr. 4 Structura eşantionului după numărul de copii sub 14 ani aflaţi în întreţinere 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nici un copil 74.28 78.03 78.03 

Un copli 14.42 15.15 93.18 
Mai mult de un copil 6.49 6.81 100.00 
Total 95.19 100.00  

Missing Nu răspunde 4.81 
Total  100.00   

Nici un copil, 78.03

Un copli, 15.15

Mai mult de un 
copil, 6.81
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Tabel nr. 5 Structura eşantionului după venitul lunar al gospodăriei 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Până în 600 lei 13.22 13.82 13.82 

601-1000 lei 23.56 24.62 38.44 
1001-1500 lei 21.15 22.11 60.55 
1501-2000 lei 16.11 16.83 77.39 
2001-3000 lei 15.38 16.08 93.47 
30001-4000 lei 6.25 6.53 100.00 
Total 95.67 100.00 

Missing Nu răspunde 4.33   
Total 100.00 

Până în 600 lei, 
13.82

1001-1500 lei, 22.11

01-3000 lei, 16.08

30001-4000 lei, 6.53

601-1000 lei, 24.621501-2000 lei, 16.83
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Tabel nr. 6 Structura eşantionului după vârsta respondentului  

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 18-24 ani 11.06 11.14 11.14 

25-34 ani 17.79 17.92 29.06 
35-44 ani 21.39 21.55 50.61 
45-54 ani 15.63 15.74 66.34 
Peste 54 ani 33.41 33.66 100.00 
Total 99.28 100.00  

Missing Nu răspunde 0.72 
Total  100.00   

18-24 ani, 11.14

35-44 ani, 21.5545-54 ani, 15.74

25-34 ani, 17.92

Peste 54 ani, 33.66
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Tabel nr. 7 Structura eşantionului după nivelul de studii 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Gimnaziu 14.90 15.23 15.23 

Liceu 40.63 41.52 56.76 
Postliceala/colegiu 16.11 16.46 73.22 
Facultate/postuniversitara 26.20 26.78 100.00 
Total 97.84 100.00 

Missing Nu răspunde 2.16   
Total 100.00 

Gimnaziu, 15.23

Liceu, 41.52

Facultate/postuniver
sitara, 26.78

Postliceala/colegiu, 
16.46
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Tabel nr. 8 Structura eşantionului după ocupaţia respondentului 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Pensionar 29.57 29.93 29.93 

Salariat-firma privata 20.91 21.17 51.09 
Salariat-firma de stat 18.27 18.49 69.59 
Alta 13.22 13.38 82.97 
Elev/student 7.21 7.30 90.27 
Somer 6.73 6.81 97.08 
Manager-intreprinzator 2.88 2.92 100.00 
Total 98.80 100.00  

Missing Nu răspunde 1.20 
Total  100.00   

29.93

21.17

18.49

13.38

7.30

6.81

2.92

Pensionar

Salariat-firma privata

Salariat-firma de stat

Alta

Elev/student

Somer

Manager-intreprinzator
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Tabel nr. 9 Structura eşantionului după tipul re�edinţei 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Apartament 90.38 91.48 91.48 

Casă 8.41 8.52 100.00 
Total 98.80 100.00 

Missing Nu răspunde 1.20   
Total 100.00 

Apartament, 91.48

Casă, 8.52
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Tabel nr. 10 Apartamentul/casa este proprietatea familiei?  

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Da 93.99 94.90 94.90 

Nu 5.05 5.10 100.00 
Total 99.04 100.00 

Missing Nu răspunde 0.96   
Total 100.00 

Da, 94.90

Nu, 5.10
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Instrumentul de cercetare este chestionarul. Acesta este structurat pe 4 secţiuni. Prima 

secţiune face referire la imaginea oraşului de reşedinţă:

Secţiunea 1 

„MUNICIPIUL/ORAŞUL - CONŢINUT DE IMAGINE”

1. Pentru fiecare din propoziţiile de mai jos, vă rugăm să exprimaţi gradul dvs. de acord, pe o scală de la 1 la 5, 

încercuind varianta de răspuns corespunzătoare. 

(1 = dezacord total, 2 = dezacord, 3 = nici acord / nici dezacord, 4 = acord, 5 = acord total, 6 = nu mă pot 

pronunţa) 

a. În oraşul nostru este foarte curat. 1 2 3 4 5 6

b. ..... te simţi în siguranţă pe stradă. 1 2 3 4 5 6
c. ..... se găsesc foarte mulţi câini fără stăpân. 1 2 3 4 5 6
d. ..... se găsesc foarte mulţi copii ai străzii. 1 2 3 4 5 6
e. ..... are o reţea de şcoli, licee, facultăţi foarte bine dezvoltată. 1 2 3 4 5 6
f. ..... se găsesc şcoli, licee, facultăţi de foarte bună calitate. 1 2 3 4 5 6
g. ..... se găsesc foarte multe magazine, supermarketuri, mall-uri. 1 2 3 4 5 6
h. Reţeaua de transport în comun acoperă foarte bine diferitele 
zone ale oraşului. 1 2 3 4 5 6

i. Reţeaua de transport în comun este foarte modernă. 1 2 3 4 5 6
j. Autobuzele/tramvaiele sunt foarte comode. 1 2 3 4 5 6
k. Riscul de a fi furat sau agresat în autobuz/tramvai este foarte 
mic. 

1 2 3 4 5 6

l. Reţeaua de transport în comun face faţă foarte bine la orele de 
vârf. 

1 2 3 4 5 6

m. Străzile oraşului nostru sunt foarte bine asfaltate/întreţinute. 1 2 3 4 5 6
n. Infrastructura rutieră face foarte bine faţă traficului actual. 1 2 3 4 5 6
o. Marcajele pietonale, semnele de circulaţie în general sunt 
foarte bine vizibile. 

1 2 3 4 5 6

p. De cele mai multe ori, trotuarele sunt într-o stare avansată de 
degradare. 

1 2 3 4 5 6

q. Oraşul nostru are suficient de multe spaţii de parcare. 1 2 3 4 5 6
r. Oraşul nostru are suficient de multe parcuri. 1 2 3 4 5 6
s. Oraşul nostru este unul foarte aglomerat. 1 2 3 4 5 6
t. Oraşul nostru este unul foarte zgomotos. 1 2 3 4 5 6
u. Oraşul nostru are parcuri foarte bine îngrijite. 1 2 3 4 5 6
v. Oraşul nostru are suficient de multe spaţii verzi. 1 2 3 4 5 6
w. Oraşul nostru are suficient de multe locuri de joacă
amenajate. 

1 2 3 4 5 6

x. Oraşul nostru are suficient de multe terenuri şi săli de sport. 1 2 3 4 5 6
y. Oraşul nostru se găsesc suficiente spitale, policlinici. 1 2 3 4 5 6
z. Oraşul nostru se găsesc spitale, policlinici foarte moderne. 1 2 3 4 5 6
aa. Oraşul nostru are o viaţă culturală foarte bogată. 1 2 3 4 5 6
ab. Oraşul nostru are suficient de multe cinematografe. 1 2 3 4 5 6
ac. Oraşul nostru are suficient de multe stranduri, piscine.. 1 2 3 4 5 6
ad. Oraşul nostru are suficient de multe 
baruri/restaurante/cluburi.. 

1 2 3 4 5 6

ae. Faţadele celor mai multe instituţii de cultură din … sunt foarte 
bine întreţinute. 

1 2 3 4 5 6

af Faţadele celor mai multe clădiri ale APL sunt foarte bine 
întreţinute. 

1 2 3 4 5 6

ag. Faţadele celor mai multe dintre blocuril sunt foarte bine 
întreţinute. 

1 2 3 4 5 6

ah. Per ansamblu, clădirile din oraşul nostru arată foarte bine. 1 2 3 4 5 6
ai. Oraşul nostru are o viaţă sportivă cu performanţe foarte 
înalte.  

1 2 3 4 5 6

aj. În oraşul nostru se găsesc foarte uşor locuri de muncă. 1 2 3 4 5 6
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ak. Consider că aş avea mare nevoie să particip la cursuri de 
calificare pe domeniul meu de activitate. 

1 2 3 4 5 6

al. .. aş avea mare nevoie să particip la cursuri de recalificare pe 
un alt domeniul de activitate. 

1 2 3 4 5 6

am. În oraşul nostru se oferă salarii foarte mari pentru domeniul 
meu de activitate. 

1 2 3 4 5 6

an. Consider că, în oraşul nostru viaţa este foarte scumpă. 1 2 3 4 5 6
ao. Consider că, preţul utilităţilor este foarte mare. 1 2 3 4 5 6
ap. Sunt foarte optimist în ceea ce priveşte viitorul acestui oraş. 1 2 3 4 5 6

2. Care consideraţi că este cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în oraşul dumneavoatră?

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

3. Un exemplu de oraş unde v-a impresionat în mod deosebit prin performanţa administraţiei publice locale 

..................................................................................................................................................... 

4. Ce anume vă place în mod special la acest oraş?

................................................................................................................................................... 

Secţiunea 2 solicită respondenţilor aprecieri cu privire la zona de reşedinţă:

Secţiunea 2 

„ZONA DE REŞEDINŢĂ”
5. Ce ne puteţi spune cu privire la zona în care locuiţi dumneavoastră? Vă rugăm să acordaţi note, pe o scală

de la 1 la 10, dpdv al caracteristicilor de mai jos (91= NA, 99=NR): 

a. Siguranţa .............. 

b. Accesul uşor la o şcoală de calitate ..............

c. Accesul uşor la un centru comercial ..............

d. Accesul uşor la reţeaua de transport în comun ..............

e. Modul în care sunt întreţinute drumurile ..............

f. Existenţa spaţiilor de parcare ..............

g. Accesul uşor la instituţiile publice ..............

h. Accesul uşor la instituţii culturale ..............

i. Accesul uşor la instituţii religioase ..............

j. Accesul uşor la facilităţi sportive ..............

k. Accesul uşor la locuri de joacă amenajate ..............

l. Accesul uşor la parcuri şi grădini publice ..............

m. „Gradul de verde” ..............

n. Existenţa spaţiilor deschise ..............

o. Liniştea ..............

p. Accesul uşor la facilităţi medicale ..............

q. Calitatea apei din reţeaua publică ..............

r. Modul de funcţionare a reţelei (întreruperi, pierderi...) ..............

s. Preţul pe mc ..............

t. Modul de funcţionare a reţelei de canalizare ..............

u. Presiunea gazului în reţea ..............

v. Modul de funcţionare a reţelei de alimentare cu gaz 
(întreruperi, pierderi...) 

..............

w. Modul de funcţionare a reţelei electrice (întreruperi, căderi 
de tensiune...) 

..............

x. Iluminatul public ..............

y. Accesul la internet/cablu ..............

z. Serviciile de salubritate (colectare gunoi) ..............
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aa.Calitatea aerului ..............

bb.Estetica de ansamblu a clădirilor şi spaţiilor ..............

cc.Per ansamblu, zona mea de reşedinţă primeşte nota ..............

6. Care consideraţi că este cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvate în zona dumneavoastră de 

rezidenţă?

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................. 

Secţiunea 3 are ca scop identificarea direcţiilor viitoare de dezvoltare a oraşelor din 
judeţul Galaţi: 

Secţiunea 3 

„DIRECŢII VIITOARE”

7. Din lista de mai jos, vă rugăm să alegeţi două domenii pe care le consideraţi a fi cele mai potrivite pentru 
dezvoltarea ulterioară a oraşului. Pe spaţiul punctat, vă rugăm să le ierarhizaţi.  

a. Industria alimentară □ ……........................................

b. Industria băuturilor alcoolice şi nealcoolice □ ……........................................

c. Industria de confecţii textile şi de pielărie □ ……........................................

d. Industria lemnului / mobilier □ ……........................................

e. Industria chimică (mase plastice, vopsele, îngrăşăminte, 
fire şi fibre sintetice etc.) □ ……........................................

f. Industria materialelor de construcţie şi a sticlei □ ……........................................

g. Industria metalurgică □ ……........................................

h. Industria de maşini şi echipamente □ ……........................................

i. Industria electrotehnică □ ……........................................

j. Reciclarea deşeurilor □ ……........................................

k. Comerţul interior şi exterior □ ……........................................

l. Turismul □ ……........................................

m.Serviciile financiar – bancare □ ……........................................

n. Serviciile din domeniul informaticii şi tehnicii de calcul □ ……........................................

o. Serviciile de cercetare – dezvoltare □ ……........................................

p. Serviciile imobiliare şi construcţiile de locuinţe □ ……........................................

q. Servicii Media/artistic/impresariat artistic □ ……........................................

r. Servicii educaţionale □ ……........................................

s. Servicii “sport”, impresariat sportive □ ……........................................

t. Altul……………………………………. □ ……........................................
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8. Din lista de mai jos, vă rugăm să alegeţi cinci proiecte pe care le consideraţi a fi cele mai potrivite 
pentru dezvoltarea ulterioară a oraşului. Pe spaţiul punctat, vă rugăm să le ierarhizaţi. 

 
a. Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu înconjurător □ ............... 
b. Înfiiţarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor □ ............... 
c. Consolidarea clădirilor de patrimoniu □ ............... 
d. Refacerea faţadelor blocurilor de locuinţe □ ............... 
e. Crearea de centre pentru sprijinirea afacerilor □ ............... 
f. Cresterea nivelului serviciilor de sănătate publică □ ............... 
g. Investitii economice mari □ ............... 
h. Servicii mai bune în domeniul educaţiei / crearea de centre de excelenţă □ ............... 
i. Servicii mai bune în domeniul turismului □ ............... 
j. Reabilitarea serviciilor de alimentare cu apă. canalizare. gaz metan.

electricitate 
□ ............... 

k. Reabilitarea infrastructurii □ ............... 
l. Extinderea reţelei de transport în comun □ ............... 
m. Modernizarea reţelei de transport în comun
n. Refacerea zonelor pietonale din Centru □ ............... 
o. Refacerea zonelor pietonale adiacente Centrului □ ............... 
p. Reabilitarea/modernizarea străzilor □ .............. 
q. Amenajarea unor parcuri şi spaţii verzi □ ............... 
r. Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii □ ............... 
s. Construirea de locuinţe □ ............... 
t. Realizarea unui sistem de supraveghere video pentru prevenirea 

criminalităţii  
□ ............... 

u. Realizarea unui sistem de supraveghere video a traficului □ ............... 
v. Dezvoltarea infrastructurii pentru turism □ ............... 
w. Construirea de locuinte sociale □ ............... 
x. Construirea unor facilităţi destinate persoanelor cu handicap □ ............... 
y. Construirea unor facilităţi destinate persoanelor de vârsta a treia □ ............... 
z. Construirea unor facilităţi pentru cazarea a persoanelor fără adăpost □ ............... 
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Secţiunea 4 solicită respondenţilor datele de identificare ale acestora: 

Secţiunea 4 

DATE DE IDENTIFICARE 
9. Sex 

□ Masculin 

□ Feminin 

10. Mărimea gospodăriei (număr de persoane): 

....................................... 

11. Copii sub 14 ani aflaţi în întreţinere: 

....................................... 

12. Venitul lunar al gospodăriei: 

□ până în 600 lei 

□ 601 – 1000 lei 

□ 1001 – 1500 lei 

□ 1501 – 2000 lei 

□ 2001 – 3000 lei  

□ peste 3000 lei 

13. Vârsta: 

□ 18 – 24 ani 

□ 25 – 34 ani 

□ 35 – 44 ani 

□ 45 – 54 ani 

□ peste 54 ani 

14. Ultima şcoală absolvită:

□ gimnaziu 

□ liceu 

□ postliceală / colegiu 

□ facultate / postuniversitară

15. Ocupaţia: 

□ elev/student 

□ salariat – firmă de stat 

□ salariat – firmă privată

□ întreprinzător  

□ şomer 

□ pensionar 

□ alta.............. 

 

16. Reşedinţa :

□ apartament 

□ casă

17. Apartamentul/casa este prorpietatea familiei ? 

□ Da 

□ Nu 

18. Zona de reşedinţă:............................ 
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II. REZULTATELE CERCETĂRII ÎN 
MUNCIPIUL GALAŢI
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II.1. GALAŢI – CONŢINUT DE IMAGINE 

Tabel nr. 11 Galaţi – conţinut de imagine – Centralizator 

Mean Std. Deviation 

În oraşul nostru este foarte curat 1.99 1.01

În Galaţi te simţi în siguranţă pe stradă 2.60 1.23

În Galaţi se găsesc foarte mulţi câini fără stăpân 4.08 1.29

În Galaţi se găsesc foarte mulţi copii ai străzii 3.57 1.09

Galaţiul are o reţea de şcoli, licee, facultăţi foarte bine dezvoltată 3.61 1.09

În Galaţi se găsesc şcoli, licee, facultăţi de foarte bună calitate 3.59 1.00

În Galaţi se găsesc foarte multe magazine, supermarketuri, mall-uri 4.00 0.93

Reţeaua de transport în comun acoperă foarte bine diferitele zone ale 

oraşului 3.50 1.19

Reţeaua de transport în comun este foarte modernă 2.70 1.14

Autobuzele/tramvaiele sunt foarte comode 2.76 1.13

Riscul de a fi furat sau agresat în autobuz/tramvai este foarte mic 2.45 1.35

Reţeaua de transport în comun face faţă foarte bine la orele de vârf 2.47 1.25

Străzile oraşului nostru sunt foarte bine asfaltate/întreţinute 1.45 0.85

Infrastructura rutieră face foarte bine faţă traficului actual 1.91 1.04

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie în general sunt foarte bine 

vizibile 2.63 1.26

De cele mai multe ori, trotuarele sunt într-o stare avansată de degradare 3.84 1.34

Oraşul nostru are suficient de multe spaţii de parcare 1.73 1.10

Oraşul nostru are suficient de multe parcuri 1.97 1.08

Oraşul nostru este unul foarte aglomerat 3.67 1.16

Oraşul nostru este unul foarte zgomotos 3.68 1.11

Oraşul nostru are parcuri foarte bine îngrijite 2.45 1.16

Oraşul nostru are suficient de multe spaţii verzi 1.99 1.04

Oraşul nostru are suficient de multe locuri de joacă amenajate 1.96 1.01

Oraşul nostru are suficient de multe terenuri şi săli de sport 2.47 1.31

În oraşul nostru se găsesc suficiente spitale, policlinici 2.87 1.30

În oraşul nostru se găsesc spitale, policlinici foarte moderne 2.26 1.20

Oraşul nostru are o viaţă culturală foarte bogată 2.57 1.07

Oraşul nostru are suficient de multe cinematografe 1.96 1.14

Oraşul nostru are suficient de multe stranduri, piscine 2.33 1.15

Oraşul nostru are suficient de multe baruri/restaurante/cluburi 4.37 0.88

Faţadele celor mai multe instituţii de cultură din Galaţi sunt foarte bine 2.59 1.11
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întreţinute 

Faţadele celor mai multe clădiri ale APL sunt foarte bine întreţinute 2.83 1.10

Faţadele celor mai multe dintre blocuri sunt foarte bine întreţinute 1.95 0.91

Per ansamblu, clădirile din oraşul nostru arată foarte bine 2.18 0.97

Oraşul nostru are o viaţă sportivă cu performanţe foarte înalte 2.61 1.07

În oraşul nostru se găsesc foarte uşor locuri de muncă 1.45 0.83

Consider că aş avea mare nevoie să particip la cursuri de calificare pe 

domeniul meu de activitate 2.79 1.58

Aş avea mare nevoie să particip la cursuri de recalificare pe un alt 

domeniul de activitate 2.90 1.54

În oraşul nostru se oferă salarii foarte mari pentru domeniul meu de 

activitate 1.72 1.06

Consider că, în oraşul nostru viaţa este foarte scumpă 3.95 1.19

Consider că, preţul utilităţilor este foarte mare 4.26 0.98

Sunt foarte optimist în ceea ce priveşte viitorul acestui oraş 2.75 1.33
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Tabel nr.  12 Gradul de acord privind afirmaţia “În oraşul nostru este foarte curat” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 37.27 38.86 38.86

Dezacord 33.18 34.60 73.46
Nici acord/nici dezacord 15.91 16.59 90.05
Acord 8.18 8.53 98.58
Acord total 1.36 1.42 100.00
Total 95.91 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 1.82
Nu răspunde 2.27
Total 4.09

Total 100.00

38.86

34.60

16.59

8.53

1.42

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 



34

Tabel nr. 13 Gradul de acord privind afirmaţia „În Galaţi te simţi în siguranţă pe 

stradă”

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 22.73 23.81 23.81

Dezacord 23.18 24.29 48.10
Nici acord/nici dezacord 26.82 28.10 76.19
Acord 15.00 15.71 91.90
Acord total 7.73 8.10 100.00
Total 95.45 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 2.73
Nu răspunde 1.82
Total 4.55

Total 100.00

23.81

24.29

28.10

15.71

8.10

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 14 Gradul de acord privind afirmaţia „În Galaţi se găsesc foarte mulţi câini 

fără stăpân” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 9.09 9.52 9.52

Dezacord 5.45 5.71 15.24
Nici acord/nici dezacord 4.55 4.76 20.00
Acord 25.91 27.14 47.14
Acord total 50.45 52.86 100.00
Total 95.45 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 2.27
Nu răspunde 2.27
Total 4.55

Total 100.00

9.52

5.71

4.76

27.14

52.86

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 15 Gradul de acord privind afirmaţia „În Galaţi se găsesc foarte mulţi copii ai 

străzii” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 5.00 5.64 5.64

Dezacord 9.55 10.77 16.41
Nici acord/nici dezacord 20.91 23.59 40.00
Acord 35.91 40.51 80.51
Acord total 17.27 19.49 100.00
Total 88.64 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 7.27
Nu răspunde 4.09
Total 11.36

Total 100.00

5.64

10.77

23.59

40.51

19.49

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 16 Gradul de acord privind afirmaţia „Galaţiul are o reţea de şcoli, lice, 

facultăţi foarte bine dezvoltată”

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 5.00 5.58 5.58

Dezacord 9.09 10.15 15.74
Nici acord/nici dezacord 19.55 21.83 37.56
Acord 37.73 42.13 79.70
Acord total 18.18 20.30 100.00
Total 89.55 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 8.64
Nu răspunde 1.82
Total 10.45

Total 100.00

5.58

10.15

21.83

42.13

20.30

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 



38

Tabel nr. 17 Gradul de acord privind afirmaţia „În Galaţi se găsesc şcoli, licee, 

facultăţi de foarte bună calitate” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 3.18 3.63 3.63

Dezacord 8.18 9.33 12.95
Nici acord/nici dezacord 25.45 29.02 41.97
Acord 35.91 40.93 82.90
Acord total 15.00 17.10 100.00
Total 87.73 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 10.00
Nu răspunde 2.27
Total 12.27

Total 100.00

3.63

9.33

29.02

40.93

17.10

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 18 Gradul de acord privind afirmaţia „În Galaţi se găsesc foarte multe 

magazine, supermarketuri, mall-uri” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 0.91 0.95 0.95

Dezacord 6.82 7.14 8.10
Nici acord/nici dezacord 15.00 15.71 23.81
Acord 40.91 42.86 66.67
Acord total 31.82 33.33 100.00
Total 95.45 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 2.27
Nu răspunde 2.27
Total 4.55

Total 100.00

0.95

7.14

15.71

42.86

33.33

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 19 Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun 

acoperă foarte bine diferitele zone ale oraşului” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 6.82 7.54 7.54

Dezacord 13.64 15.08 22.61
Nici acord/nici dezacord 16.36 18.09 40.70
Acord 35.00 38.69 79.40
Acord total 18.64 20.60 100.00
Total 90.45 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 7.27
Nu răspunde 2.27
Total 9.55

Total 100.00

7.54

15.08

18.09

38.69

20.60

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 20 Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun este 

foarte modernă”

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 14.55 15.02 15.02

Dezacord 31.36 32.39 47.42
Nici acord/nici dezacord 26.36 27.23 74.65
Acord 17.73 18.31 92.96
Acord total 6.82 7.04 100.00
Total 96.82 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 3.18
Total 100.00

15.02

32.39

27.23

18.31

7.04

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 21 Gradul de acord privind afirmaţia „Autobuzele/tramvaiele sunt foarte 

comode” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 13.64 14.63 14.63

Dezacord 25.91 27.80 42.44
Nici acord/nici dezacord 30.00 32.20 74.63
Acord 16.82 18.05 92.68
Acord total 6.82 7.32 100.00
Total 93.18 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 6.36
Nu răspunde 0.45
Total 6.82

Total 100.00

14.63

27.80

32.20

18.05

7.32

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 22 Gradul de acord privind afirmaţia „Riscul de a fi furat sau agresat în 

autobuz/tramvai este foarte mic” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 30.45 32.68 32.68

Dezacord 23.18 24.88 57.56
Nici acord/nici dezacord 15.91 17.07 74.63
Acord 14.09 15.12 89.76
Acord total 9.55 10.24 100.00
Total 93.18 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 5.45
Nu răspunde 1.36
Total 6.82

Total 100.00

32.68

24.88

17.07

15.12

10.24

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 23 Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun face 

faţă foarte bine la orele de vârf” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 25.91 28.64 28.64

Dezacord 21.82 24.12 52.76
Nici acord/nici dezacord 23.64 26.13 78.89
Acord 12.27 13.57 92.46
Acord total 6.82 7.54 100.00
Total 90.45 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 8.64
Nu răspunde 0.91
Total 9.55

Total 100.00

28.64

24.12

26.13

13.57

7.54

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 24 Gradul de acord privind afirmaţia „Străzile oraşului nostru sunt foarte 

bine asfaltate/întreţinute” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 68.18 70.09 70.09

Dezacord 20.00 20.56 90.65
Nici acord/nici dezacord 5.00 5.14 95.79
Acord 2.27 2.34 98.13
Acord total 1.82 1.87 100.00
Total 97.27 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 1.36
Nu răspunde 1.36
Total 2.73

Total 100.00

70.09

20.56

5.14

2.34

1.87

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 25 Gradul de acord privind afirmaţia „Infrastructura rutieră face foarte bine 

faţă traficului actual” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 45.45 46.95 46.95

Dezacord 23.64 24.41 71.36
Nici acord/nici dezacord 20.91 21.60 92.96
Acord 4.55 4.69 97.65
Acord total 2.27 2.35 100.00
Total 96.82 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 2.73
Nu răspunde 0.45
Total 3.18

Total 100.00

46.95

24.41

21.60

4.69

2.35

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 26 Gradul de acord privind afirmaţia „Marcajele pietonale,  semnele de 

circulaţie în general sunt foarte bine vizibile” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 22.27 22.79 22.79

Dezacord 27.73 28.37 51.16
Nici acord/nici dezacord 19.09 19.53 70.70
Acord 21.36 21.86 92.56
Acord total 7.27 7.44 100.00
Total 97.73 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 1.82
Nu răspunde 0.45
Total 2.27

Total 100.00

22.79

28.37

19.53

21.86

7.44

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 27 Gradul de acord privind afirmaţia „De cele mai multe ori, trotuarele sunt 

într-o stare avansată de degradare” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 8.64 8.92 8.92

Dezacord 10.91 11.27 20.19
Nici acord/nici dezacord 11.82 12.21 32.39
Acord 21.82 22.54 54.93
Acord total 43.64 45.07 100.00
Total 96.82 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 1.36
Nu răspunde 1.82
Total 3.18

Total 100.00

8.92

11.27

12.21

22.54

45.07

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 



49

Tabel nr. 28 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

spaţii de parcare” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 57.73 60.19 60.19

Dezacord 20.00 20.85 81.04
Nici acord/nici dezacord 9.09 9.48 90.52
Acord 5.00 5.21 95.73
Acord total 4.09 4.27 100.00
Total 95.91 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 3.64
Nu răspunde 0.45
Total 4.09

Total 100.00

60.19

20.85

9.48

5.21

4.27

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 29 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

parcuri” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 40.91 42.45 42.45

Dezacord 31.36 32.55 75.00
Nici acord/nici dezacord 12.73 13.21 88.21
Acord 8.64 8.96 97.17
Acord total 2.73 2.83 100.00
Total 96.36 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 1.82
Nu răspunde 1.82
Total 3.64

Total 100.00

42.45

32.55

13.21

8.96

2.83

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 30 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru este unul foarte 

aglomerat” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 7.73 8.06 8.06

Dezacord 6.36 6.64 14.69
Nici acord/nici dezacord 20.45 21.33 36.02
Acord 36.82 38.39 74.41
Acord total 24.55 25.59 100.00
Total 95.91 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 2.27
Nu răspunde 1.82
Total 4.09

Total 100.00

8.06

6.64

21.33

38.39

25.59

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 31 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru este unul foarte 

zgomotos” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 4.55 4.61 4.61

Dezacord 9.09 9.22 13.82
Nici acord/nici dezacord 26.82 27.19 41.01
Acord 30.91 31.34 72.35
Acord total 27.27 27.65 100.00
Total 98.64 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 1.36
Total 100.00

4.61

9.22

27.19

31.34

27.65

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 32 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are parcuri foarte bine 

îngrijite” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 24.09 24.77 24.77

Dezacord 29.09 29.91 54.67
Nici acord/nici dezacord 24.55 25.23 79.91
Acord 15.00 15.42 95.33
Acord total 4.55 4.67 100.00
Total 97.27 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 2.27
Nu răspunde 0.45
Total 2.73

Total 100.00

24.77

29.91

25.23

15.42

4.67

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 33 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

spaţii verzi” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 38.18 38.89 38.89

Dezacord 35.45 36.11 75.00
Nici acord/nici dezacord 14.09 14.35 89.35
Acord 8.18 8.33 97.69
Acord total 2.27 2.31 100.00
Total 98.18 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 1.82
Total 100.00

38.89

36.11

14.35

8.33

2.31

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 34 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

locuri de joacă amenajate” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 37.73 40.10 40.10

Dezacord 32.73 34.78 74.88
Nici acord/nici dezacord 14.55 15.46 90.34
Acord 7.73 8.21 98.55
Acord total 1.36 1.45 100.00
Total 94.09 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 5.45
Nu răspunde 0.45
Total 5.91

Total 100.00

40.10

34.78

15.46

8.21

1.45

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 35 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

terenuri şi săli de sport” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 26.36 31.52 31.52

Dezacord 19.55 23.37 54.89
Nici acord/nici dezacord 17.27 20.65 75.54
Acord 13.18 15.76 91.30
Acord total 7.27 8.70 100.00
Total 83.64 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 15.91
Nu răspunde 0.45
Total 16.36

Total 100.00

31.52

23.37

20.65

15.76

8.70

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 36 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se găsesc suficiente 

spitale, policlinici” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 17.27 17.76 17.76

Dezacord 24.55 25.23 42.99
Nici acord/nici dezacord 21.36 21.96 64.95
Acord 21.36 21.96 86.92
Acord total 12.73 13.08 100.00
Total 97.27 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 1.36
Nu răspunde 1.36
Total 2.73

Total 100.00

17.76

25.23

21.96

21.96

13.08

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 37 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se găsesc spitale, 

policlinici foarte moderne” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 32.27 33.65 33.65

Dezacord 28.64 29.86 63.51
Nici acord/nici dezacord 18.18 18.96 82.46
Acord 11.82 12.32 94.79
Acord total 5.00 5.21 100.00
Total 95.91 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 2.27
Nu răspunde 1.82
Total 4.09

Total 100.00

33.65

29.86

18.96

12.32

5.21

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 38 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are o viaţă culturală

foarte bogată”

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 15.45 18.09 18.09

Dezacord 25.91 30.32 48.40
Nici acord/nici dezacord 27.27 31.91 80.32
Acord 13.64 15.96 96.28
Acord total 3.18 3.72 100.00
Total 85.45 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 12.73
Nu răspunde 1.82
Total 14.55

Total 100.00

18.09

30.32

31.91

15.96

3.72

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 39 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

cinematografe” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 40.00 48.62 48.62

Dezacord 17.27 20.99 69.61
Nici acord/nici dezacord 15.91 19.34 88.95
Acord 6.36 7.73 96.69
Acord total 2.73 3.31 100.00
Total 82.27 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 16.36
Nu răspunde 1.36
Total 17.73

Total 100.00

48.62

20.99

19.34

7.73

3.31

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 40 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

ştranduri, piscine” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 24.09 28.04 28.04

Dezacord 28.64 33.33 61.38
Nici acord/nici dezacord 17.27 20.11 81.48
Acord 12.27 14.29 95.77
Acord total 3.64 4.23 100.00
Total 85.91 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 13.18
Nu răspunde 0.91
Total 14.09

Total 100.00

28.04

33.33

20.11

14.29

4.23

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 41 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

baruri/restaurante/cluburi” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 1.36 1.52 1.52

Dezacord 2.27 2.54 4.06
Nici acord/nici dezacord 9.09 10.15 14.21
Acord 25.91 28.93 43.15
Acord total 50.91 56.85 100.00
Total 89.55 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 8.64
Nu răspunde 1.82
Total 10.45

Total 100.00

1.52

2.54

10.15

28.93

56.85

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 42 Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe instituţii de 

cultură din Galaţi sunt foarte bine întreţinute” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 15.00 16.75 16.75

Dezacord 29.55 32.99 49.75
Nici acord/nici dezacord 27.27 30.46 80.20
Acord 12.27 13.71 93.91
Acord total 5.45 6.09 100.00
Total 89.55 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 9.09
Nu răspunde 1.36
Total 10.45

Total 100.00

16.75

32.99

30.46

13.71

6.09

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 43 Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe clădiri ale 

APL sunt foarte bine întreţinute” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 10.45 12.71 12.71

Dezacord 20.91 25.41 38.12
Nici acord/nici dezacord 28.64 34.81 72.93
Acord 16.82 20.44 93.37
Acord total 5.45 6.63 100.00
Total 82.27 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 16.36
Nu răspunde 1.36
Total 17.73

Total 100.00

12.71

25.41

34.81

20.44

6.63

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 44 Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe dintre blocuri 

sunt foarte bine întreţinute” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 34.55 36.02 36.02

Dezacord 37.73 39.34 75.36
Nici acord/nici dezacord 18.18 18.96 94.31
Acord 4.55 4.74 99.05
Acord total 0.91 0.95 100.00
Total 95.91 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 0.91
Nu răspunde 3.18
Total 4.09

Total 100.00

36.02

39.34

18.96

4.74

0.95

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 45 Gradul de acord privind afirmaţia „Per ansamblu, clădirile din oraşul 

nostru arată foarte bine” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 26.36 26.98 26.98

Dezacord 37.73 38.60 65.58
Nici acord/nici dezacord 25.45 26.05 91.63
Acord 6.36 6.51 98.14
Acord total 1.82 1.86 100.00
Total 97.73 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 1.36
Nu răspunde 0.91
Total 2.27

Total 100.00

26.98

38.60

26.05

6.51

1.86

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 46 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are o viaţă sportivă cu 

performanţe foarte înalte” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 13.64 16.85 16.85

Dezacord 24.09 29.78 46.63
Nici acord/nici dezacord 27.27 33.71 80.34
Acord 12.27 15.17 95.51
Acord total 3.64 4.49 100.00
Total 80.91 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 18.64
Nu răspunde 0.45
Total 19.09

Total 100.00

16.85

29.78

33.71

15.17

4.49

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 47 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se găsesc foarte uşor 

locuri de muncă”

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 67.73 69.63 69.63

Dezacord 20.45 21.03 90.65
Nici acord/nici dezacord 5.00 5.14 95.79
Acord 2.73 2.80 98.60
Acord total 1.36 1.40 100.00
Total 97.27 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 0.91
Nu răspunde 1.82
Total 2.73

Total 100.00

69.63

21.03

5.14

2.80

1.40

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 48 Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că aş avea mare nevoie să

particip la cursuri de calificare pe domeniul meu de activitate” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 29.55 35.14 35.14

Dezacord 8.18 9.73 44.86
Nici acord/nici dezacord 14.55 17.30 62.16
Acord 14.09 16.76 78.92
Acord total 17.73 21.08 100.00
Total 84.09 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 14.09
Nu răspunde 1.82
Total 15.91

Total 100.00

35.14

9.73

17.30

16.76

21.08

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 49 Gradul de acord privind afirmaţia „Aş avea mare nevoie să particip la 

cursuri de recalificare pe un alt domeniul de activitate” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 24.55 30.34 30.34

Dezacord 8.18 10.11 40.45
Nici acord/nici dezacord 17.27 21.35 61.80
Acord 12.73 15.73 77.53
Acord total 18.18 22.47 100.00
Total 80.91 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 14.09
Nu răspunde 5.00
Total 19.09

Total 100.00

30.34

10.11

21.35

15.73

22.47

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 50 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se oferă salarii foarte 

mari pentru domeniul meu de activitate” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 51.36 59.47 59.47

Dezacord 17.73 20.53 80.00
Nici acord/nici dezacord 10.45 12.11 92.11
Acord 4.09 4.74 96.84
Acord total 2.73 3.16 100.00
Total 86.36 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 9.55
Nu răspunde 4.09
Total 13.64

Total 100.00

59.47

20.53

12.11

4.74

3.16

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 51 Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că, în oraşul nostru viaţa este 

foarte scumpă”

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 5.91 6.25 6.25

Dezacord 6.36 6.73 12.98
Nici acord/nici dezacord 14.55 15.38 28.37
Acord 27.27 28.85 57.21
Acord total 40.45 42.79 100.00
Total 94.55 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 4.55
Nu răspunde 0.91
Total 5.45

Total 100.00

6.25

6.73

15.38

28.85

42.79

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 52 Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că, preţul utilităţilor este 

foarte mare” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 3.18 3.37 3.37

Dezacord 2.27 2.40 5.77
Nici acord/nici dezacord 10.45 11.06 16.83
Acord 29.55 31.25 48.08
Acord total 49.09 51.92 100.00
Total 94.55 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 3.64
Nu răspunde 1.82
Total 5.45

Total 100.00

3.37

2.40

11.06

31.25

51.92

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 53 Gradul de acord privind afirmaţia „Sunt foarte optimist în ceea ce priveşte 

viitorul acestui oraş”

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 21.82 24.24 24.24

Dezacord 18.18 20.20 44.44
Nici acord/nici dezacord 20.45 22.73 67.17
Acord 20.00 22.22 89.39
Acord total 9.55 10.61 100.00
Total 90.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 8.18
Nu răspunde 1.82
Total 10.00

Total 100.00

24.24

20.20

22.73

22.22

10.61

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 54 Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în municipiul Galaţi

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Modernizarea şi reabilitarea străzilor 42.73 42.73 42.73
Lipsa locurilor de muncă 14.55 14.55 57.27
Curăţenia 8.18 8.18 65.45
Câinii vagabonzi 7.27 7.27 72.73
Crearea/modernizarea spaţiilor verzi şi a
parcurilor 

5.45 5.45 78.18

NS/NR 5.45 5.45 83.64
Nivelul de trai redus 3.18 3.18 86.82
Lipsa spaţiilor de parcare 1.82 1.82 88.64
Modernizarea şi reabilitarea clădirilor 1.82 1.82 90.45
Modernizarea instituţiilor publice/birocraţia 1.36 1.36 91.82
Siguranţa publică 1.36 1.36 93.18
Crearea/modernizarea locurilor de joacă
pentru copii 

0.91 0.91 94.09

Lipsa de cultură a oamenilor 0.91 0.91 95.00
Poluarea 0.91 0.91 95.91
Sistemul de canalizare 0.91 0.91 96.82
Construcţii ilegale 0.45 0.45 97.27
Dezvoltarea infrastructurii pentru sănătate 
publică

0.45 0.45 97.73

Iluminatul public 0.45 0.45 98.18
Lipsa de facilităţi sportive 0.45 0.45 98.64
Lipsa de locuinţe 0.45 0.45 99.09
Reţeaua de transport în comun 0.45 0.45 99.55
Sistemul de alimentare cu apă 0.45 0.45 100.00
Total 100.00 100.00

42.73
14.55

8.18
7.27

5.45
5.45

3.18
1.82
1.82
1.36
1.36
0.91
0.91
0.91
0.91
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45

Modernizarea ş i reabilitarea străzilor
Lipsa locurilor de muncă

Curăţenia
Câinii vagabonzi

Crearea/modernizarea spaţiilor verzi şi a parcurilor
NS/NR

Nivelul de trai redus
Lipsa spaţiilor de parcare

Modernizarea şi reabilitarea clădirilor
Modernizarea instituţiilor publice/birocraţia

Siguranţa publică
Crearea/modernizarea locurilor de joacă pentru copii

Lipsa de cultură a oamenilor
Poluarea

Sistemul de canalizare
Construcţii ilegale

Dezvoltarea infrastructurii pentru sănătate publică
Iluminatul public

Lipsa de facilităţi sportive
Lipsa de locuinţe

Reţeaua de transport în comun
Sistemul de alimentare cu apă
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Tabel nr. 55 Oraşe care au impresionat în mod deosebit prin performanţa

administraţiei publice locale 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sibiu 19.55 19.55 19.55

NS/NR 17.27 17.27 36.82
Braşov 12.27 12.27 49.09
Timişoara 10.00 10.00 59.09
Cluj Napoca 8.64 8.64 67.73
Iaşi 7.73 7.73 75.45
Piatra Neamţ 6.82 6.82 82.27
Bacău 2.73 2.73 85.00
Brăila 1.82 1.82 86.82
Bucureşti 1.82 1.82 88.64
Oneşti 1.36 1.36 90.00
Focşani 1.36 1.36 91.36
Constanţa 1.36 1.36 92.73
Tecuci 0.91 0.91 93.64
Craiova 0.91 0.91 94.55
Arad 0.91 0.91 95.45
Oradea 0.91 0.91 96.36
Olteniţa 0.45 0.45 96.82
Bârlad 0.45 0.45 97.27
Hunedoara 0.45 0.45 97.73
Lugoj 0.45 0.45 98.18
Ialomiţa 0.45 0.45 98.64
Vâlcea 0.45 0.45 99.09
Târgu Mureş 0.45 0.45 99.55
Tulcea 0.45 0.45 100.00
Total 100.00 100.00



77

19.55

17.27

12.27

10.00

8.64

7.73

6.82

2.73

1.82

1.82

1.36

1.36

1.36
0.91

0.91

0.91

0.91

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

Sibiu

NS/NR

Braşov

Timişoara

Cluj Napoca

Iaşi

Piatra Neamţ

Bacău

Brăila

Bucureşti

Oneşti

Focşani

Constanţa

Tecuci

Craiova

Arad

Oradea

Olteniţa

Bârlad

Hunedoara

Lugoj

Ialomiţa

Vâlcea

Târgu Mureş

Tulcea
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Tabel nr. 56 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Sibiu 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Curăţenia 39.53 39.53 39.53

NS/NR 23.26 23.26 62.79
Arhitectura/amenajarea oraşului 11.63 11.63 74.42
Cultura/monumentele/spaţiile culturale 6.98 6.98 81.40
Liniştea 4.65 4.65 86.05
Administraţa publică 4.65 4.65 90.70
Infrastructura 4.65 4.65 95.35
Gradina Publică 2.33 2.33 97.67
Oamenii 2.33 2.33 100.00
Total 100.00 100.00

39.53

23.26

11.63

6.98

4.65

4.65

4.65

2.33

2.33

Curăţenia

NS/NR
Arhitectura/amenajarea

oraşului
Cultura/monumentele/spaţiile

culturale
Liniştea

Administraţa publică

Infrastructura

Gradina Publică

Oamenii
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Tabel nr. 57 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Braşov 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Curăţenia 37.04 37.04 37.04

NS/NR 22.22 22.22 59.26
Infrastructura 11.11 11.11 70.37
Obiectivele turistice 11.11 11.11 81.48
Oamenii 7.41 7.41 88.89
Amenajarea oraşului 7.41 7.41 96.30
Parcurile 3.70 3.70 100.00
Total 100.00 100.00

37.04

22.22

11.11

11.11

7.41

7.41

3.70

Curăţenia

NS/NR

Infrastructura

Obiectivele turistice

Oamenii

Amenajarea oraşului

Parcurile
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Tabel nr. 58 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Timişoara 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Curăţenia 50.00 50.00 50.00

NS/NR 18.18 18.18 68.18
Parcurile 13.64 13.64 81.82
Cultura/monumentele/spaţiile culturale 9.09 9.09 90.91
Infrastructura 4.55 4.55 95.45
Modul de administrare al oraşuui 4.55 4.55 100.00
Total 100.00 100.00

50.00

18.18

13.64

9.09

4.55

4.55

Curăţenia

NS/NR

Parcurile

Cultura/monumentele/spaţiile
culturale

Infrastructura

Modul de administrare al
oraşuui
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Tabel nr. 59 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Cluj Napoca 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Curăţenia 26.32 26.32 26.32

NS/NR 47.37 47.37 73.68
Liniştea 10.53 10.53 84.21
Parcurile 10.53 10.53 94.74
Obiectivele turistice 5.26 5.26 100.00
Total 100.00 100.00

26.32

47.37

10.53

10.53

5.26

Curăţenia

NS/NR

Liniştea

Parcurile

Obiectivele
turistice
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I. 2. ZONA DE REŞEDINŢĂ 

Tabel nr. 60 Aprecieri cu privire la zona de reşedinţă 

Zona∗

CENTRU 

Zona G. 

COSBUC 
NORD 

Zona 

IC 
FRIMU 

Zona 

MICRO 
14 

Zona 

MICRO 
17 

Zona 

MICRO 
18 

Zona 

MICRO 
19 

Zona 

MICRO 
39B 

Zona 

SIDERURG

ISTILOR 
(IREG) 

Siguranţa 5.00 6.65 4.45 6.16 5.96 5.26 5.79 4.70 4.30 

Accesul uşor la o 
şcoală de calitate 

7.11 6.50 7.00 6.11 9.72 5.92 6.88 27.88 5.63 

Accesul uşor la 
un centru 
comercial 

7.53 6.65 7.40 6.79 7.96 7.35 8.48 7.95 7.75 

Accesul uşor la 
reţeaua de 
transport în 
comun 

7.20 7.20 8.00 7.00 7.00 6.96 8.96 7.58 7.40 

Modul în care 
sunt întreţinute 
drumurile 

2.73 4.10 2.30 2.63 3.85 3.26 3.60 3.25 3.11 

Existenţa spaţiilor 
de parcare 

4.25 3.25 2.20 2.58 4.48 3.44 3.68 3.11 2.58 

Accesul uşor la 
instituţiile publice 

6.05 5.95 5.50 4.32 5.30 5.12 5.56 6.74 4.26 

Accesul uşor la 
instituţii culturale 

6.95 7.05 6.70 4.26 5.89 4.85 5.00 6.17 5.00 

Accesul uşor la 
instituţii religioase 

8.00 8.15 8.55 7.79 8.59 7.73 8.12 9.20 8.79 

Accesul uşor la 
facilităţi sportive 

5.38 5.26 6.16 4.89 6.88 5.33 6.43 5.87 5.85 

Accesul uşor la 
locuri de joacă
amenajate 

4.05 5.00 3.95 3.26 5.08 4.19 5.72 3.62 4.35 

Accesul uşor la 
parcuri şi grădini 
publice 

5.75 5.25 4.40 3.11 5.56 4.50 5.12 5.05 4.35 

„Gradul de 
verde” 

3.89 4.90 2.70 4.00 4.56 3.72 4.68 4.00 4.40 

Existenţa spaţiilor 
deschise 

4.49 5.25 3.70 3.28 4.33 4.12 4.29 4.05 4.05 

Liniştea 4.58 6.30 3.40 6.05 6.04 5.11 5.13 5.30 5.05 

Accesul uşor la 
facilităţi medicale 

4.95 6.60 4.40 6.00 5.96 5.92 6.88 5.50 5.50 

∗ Au fost culese chestionare din zona având ca pivot cartierul /strada sus-menţionat 



83

Calitatea apei din 
reţeaua publică

5.41 6.25 6.16 5.88 6.15 4.70 5.60 6.90 5.42 

Modul de 
funcţionare a 
reţelei 
(întreruperi, 
pierderi...) 

6.45 6.79 6.74 5.33 5.30 5.54 5.68 7.80 5.58 

Preţul pe mc 4.97 5.95 6.16 4.83 5.12 4.73 4.42 7.11 4.05 

Modul de 
funcţionare a 
reţelei de 
canalizare 

6.13 6.75 6.40 5.94 6.35 5.58 5.24 7.40 5.37 

Presiunea gazului 
în reţea 

7.81 7.60 7.60 7.83 8.59 7.27 7.36 8.55 8.25 

Modul de 
funcţionare a 
reţelei de 
alimentare cu gaz  
(întreruperi, 
pierderi...) 

8.14 7.70 7.30 7.67 8.44 7.69 7.88 8.45 8.74 

Modul de 
funcţionare a 
reţelei electrice 
(întreruperi, 
căderi de 
tensiune...) 

8.62 7.95 8.00 7.89 8.52 7.92 8.36 8.70 8.20 

Iluminatul public 7.32 7.85 7.40 7.61 7.81 7.69 7.68 8.45 7.70 

Accesul la 
internet/cablu 

9.08 8.63 9.05 8.47 8.59 8.42 8.72 9.39 9.10 

Serviciile de 
salubritate 
(colectare gunoi) 

6.81 7.15 7.15 6.50 6.59 6.27 6.20 7.10 7.15 

Calitatea aerului 4.73 6.15 5.45 5.22 4.88 5.54 4.79 6.45 4.10 

Estetica de 
ansamblu a 
clădirilor şi
spaţiilor 

4.59 6.10 5.80 4.88 4.89 5.08 4.44 6.65 3.30 

Notă, per 
ansamblu 

6.14 7.00 6.55 6.53 6.93 6.38 6.50 7.30 6.10 
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Tabel nr. 61 Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona Centru 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Modernizarea şi reabilitarea străzilor 36.59 36.59 36.59
NS/NR 24.39 24.39 60.98
Crearea/reabilitarea spaţiilor verzi şi a
parcurilor 

14.63 14.63 75.61

Câinii comunitari 7.32 7.32 82.93
Curăţenia 7.32 7.32 90.24
Zgomotul 2.44 2.44 92.68
Iluminatul public 2.44 2.44 95.12
Amenajarea spaţiilor de joacă pentru copii 2.44 2.44 97.56
Siguranţa publică 2.44 2.44 100.00
Total 100.00 100.00

36.59

24.39

14.63

7.32

7.32

2.44

2.44

2.44

2.44

Modernizarea şi reabilitarea străzilor

NS/NR
Crearea/reabilitarea spaţiilor verzi şi a

parcurilor

Câinii comunitari

Curăţenia

Zgomotul

Iluminatul public
Amenajarea spaţiilor de joacă pentru

copii
Siguranţapublică
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Tabel nr. 62 Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona G. Coşbuc 

Nord 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Crearea/reabilitarea spaţiilor verzi şi a
parcurilor 

30.00 30.00 30.00

Curăţenia 20.00 20.00 50.00
Amenajarea locurilor de parcare 15.00 15.00 65.00
Modernizarea şi reabilitarea străzilor 10.00 10.00 75.00
Reabilitarea trotuarelor 10.00 10.00 85.00
Reteaua de alimentare cu apa 5.00 5.00 90.00
Câinii comunitari 5.00 5.00 95.00
Poluarea 5.00 5.00 100.00
Total 100.00 100.00

30.00

20.00

15.00

10.00

10.00

5.00

5.00

5.00

Crearea/reabilitarea spaţiilor verzi şi a
parcurilor

Curăţenia

Amenajarea locurilor de parcare

Modernizarea şi reabilitarea străzilor

Reabilitarea trotuarelor

Reteaua de alimentare cu apa

Câinii comunitari

Poluarea
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Tabel nr. 63 Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona IC Frimu 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Modernizarea şi reabilitarea străzilor 40.00 40.00 40.00
Crearea/reabilitarea spaţiilor verzi şi a
parcurilor 

30.00 30.00 70.00

Câinii comunitari 15.00 15.00 85.00
Amenajarea locurilor de parcare 5.00 5.00 90.00
Curăţenia 5.00 5.00 95.00
Modernizarea/reabilitarea cladirilor 5.00 5.00 100.00
Total 100.00 100.00

40.00

30.00

15.00

5.00

5.00

5.00

Modernizarea şi
reabilitarea străzilor
Crearea/reabilitarea
spaţiilor verzi şi a

parcurilor

Câinii comunitari

Amenajarea locurilor de
parcare

Curăţenia

Modernizarea/reabilitarea
cladirilor
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Tabel nr. 64 Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona Micro 14 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent

Valid Crearea/reabilitarea spaţiilor verzi şi a
parcurilor 

30.00 30.00 30.00

Modernizarea şi reabilitarea străzilor 25.00 25.00 55.00
NS/NR 10.00 10.00 65.00
Curăţenia 10.00 10.00 75.00
Câinii comunitari 10.00 10.00 85.00
Modernizarea/reabilitarea clădirilor 5.00 5.00 90.00
Modul de funcţionare a serviciului public 
de alimentare cu apă

5.00 5.00 95.00

Zgomotul 5.00 5.00 100.00
Total 100.00 100.00

30.00

25.00

10.00

10.00

10.00

5.00

5.00

5.00

Crearea/reabilitarea
spaţiilor verzi şi a
Modernizarea şi

reabilitarea străzilor

NS/NR

Curăţenia

Câinii comunitari

Modernizarea/reabilitarea
clădirilor

Modul de funcţionare a
serviciului public de

Zgomotul
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Tabel nr. 65 Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona Micro 17 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Modernizarea şi reabilitarea străzilor 22.22 22.22 22.22
Crearea/reabilitarea spaţiilor verzi şi a
parcurilor 

18.52 18.52 40.74

Curăţenia 11.11 11.11 51.85
NS/NR 11.11 11.11 62.96
Amenajarea locurilor de parcare 11.11 11.11 74.07
Amenajarea spaţiilor de joacă pentru 
copii 

7.41 7.41 81.48

Modernizarea/reabilitarea cladirilor 3.70 3.70 85.19
Siguranţa publică 3.70 3.70 88.89
Zgomotul 3.70 3.70 92.59
Câinii comunitari 3.70 3.70 96.30
Lipsa metroului 3.70 3.70 100.00
Total 100.00 100.00

22.22

18.52

11.11

11.11

11.11

7.41

3.70

3.70

3.70

3.70

3.70

Modernizarea şi
reabilitarea străzilor
Crearea/reabilitarea
spaţiilor verzi şi a

Curăţenia

NS/NR

Amenajarea locurilor de
parcare

Amenajarea spaţiilor de
joacăpentru copii

Modernizarea/reabilitarea
cladirilor

Siguranţapublică

Zgomotul

Câinii comunitari

Lipsa metroului
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Tabel nr. 66 Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona Micro 18 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Curăţenia 22.22 22.22 22.22
Modernizarea şi reabilitarea străzilor 14.81 14.81 37.04
NS/NR 14.81 14.81 51.85
Crearea/reabilitarea spaţiilor verzi şi a
parcurilor 

14.81 14.81 66.67

Amenajarea locurilor de parcare 11.11 11.11 77.78
Amenajarea spaţiilor de joacă pentru copii 7.41 7.41 85.19
Construirea de locuinţe 3.70 3.70 88.89
Reabilitarea trotuarelor 3.70 3.70 92.59
Câinii comunitari 3.70 3.70 96.30
Modernizarea/reabilitarea clădirilor 3.70 3.70 100.00
Total 100.00 100.00

22.22

14.81

14.81

14.81

11.11

7.41

3.70

3.70

3.70

3.70

Curăţenia

Modernizarea şi
reabilitarea străzilor

NS/NR

Crearea/reabilitarea
spaţiilor verzi şi a

Amenajarea locurilor de
parcare

Amenajarea spaţiilor de
joacăpentru copii

Construirea de locuinţe

Reabilitarea trotuarelor

Câinii comunitari

Modernizarea/reabilitarea
clădirilor



90

Tabel nr. 67 Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona Micro 19 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Crearea/reabilitarea spaţiilor verzi şi a
parcurilor 

32.00 32.00 32.00

Amenajarea locurilor de parcare 20.00 20.00 52.00
Modul de funcţionare a serviciului public de 
alimentare cu apă

12.00 12.00 64.00

Modernizarea şi reabilitarea străzilor 12.00 12.00 76.00
Modernizarea/reabilitarea cladirilor 8.00 8.00 84.00
Curăţenia 4.00 4.00 88.00
Zgomotul 4.00 4.00 92.00
Amenajarea spaţiilor de joacă pentru copii 4.00 4.00 96.00
Poluarea 4.00 4.00 100.00
Total 100.00 100.00

32.00

20.00

12.00

12.00

8.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Crearea/reabilitarea
spaţiilor verzi şi a

Amenajarea locurilor de
parcare

Modul de funcţionare a
serviciului public de

Modernizarea şi
reabilitarea străzilor

Modernizarea/reabilitarea
cladirilor

Curăţenia

Zgomotul

Amenajarea spaţiilor de
joacăpentru copii

Poluarea
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Tabel nr. 68 Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona Micro 39B 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Modernizarea şi reabilitarea străzilor 30.00 30.00 30.00
Curăţenia 20.00 20.00 50.00
Siguranţa publică 15.00 15.00 65.00
Câinii comunitari 10.00 10.00 75.00
Amenajarea spaţiilor de joacă pentru 
copii 

5.00 5.00 80.00

Amenajarea locurilor de parcare 5.00 5.00 85.00
Zgomotul 5.00 5.00 90.00
Reabilitarea trotuarelor 5.00 5.00 95.00
Crearea/reabilitarea spaţiilor verzi şi a
parcurilor 

5.00 5.00 100.00

Total 100.00 100.00

30.00

20.00

15.00

10.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Modernizarea şi reabilitarea străzilor

Curăţenia

Siguranţapublică

Câinii comunitari
Amenajarea spaţiilor de joacă pentru

copii
Amenajarea locurilor de parcare

Zgomotul

Reabilitarea trotuarelor
Crearea/reabilitarea spaţiilor verzi şi a

parcurilor
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Tabel nr. 69 Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona Siderurgiştilor 

(IREG) 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Vali
d

Modernizarea şi reabilitarea străzilor 25.00 25.00 25.00

Amenajarea locurilor de parcare 20.00 20.00 45.00
Crearea/reabilitarea spaţiilor verzi şi a
parcurilor 

15.00 15.00 60.00

Câinii comunitari 15.00 15.00 75.00
NS/NR 10.00 10.00 85.00
Curăţenia 10.00 10.00 95.00
Zgomotul 5.00 5.00 100.00
Total 100.00 100.00

25.00

20.00

15.00

15.00

10.00

10.00

5.00

Modernizarea şi reabilitarea străzilor

Amenajarea locurilor de parcare

Crearea/reabilitarea spaţiilor verzi şi a
parcurilor

Câinii comunitari

NS/NR

Curăţenia

Zgomotul
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II.3. DIRECŢII VIITOARE 

Tabel nr. 70 Domenii potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a municipiului Galaţi

Percent Percent of Cases
Domenii de 
dezvoltare(a) 

Industria alimentară
6.99 14.02 

Industria băuturilor alcoolice şi
nealcoolice 1.63 3.27 
Industria de confecţii textile şi de 
pielărie 3.03 6.07 
Industria lemnului / mobilier 0.70 1.40 
Industria chimică (mase plastice,
vopsele, îngrăşăminte, fire şi fibre 
sintetice etc.) 1.17 2.34 
Industria materialelor de construcţie 
şi a sticlei 3.26 6.54 
Industria metalurgică 18.18 36.45 
Industria de maşini şi echipamente 2.10 4.21 
Industria electrotehnică 1.86 3.74 
Reciclarea deşeurilor 14.92 29.91 
Comerţul interior şi exterior 6.53 13.08 
Turismul 9.32 18.69 
Serviciile financiar – bancare 0.23 0.47 
Serviciile din domeniul informaticii şi
tehnicii de calcul 1.17 2.34 
Serviciile de cercetare – dezvoltare 4.43 8.88 
Serviciile imobiliare şi construcţiile de 
locuinţe 9.56 19.16 
Servicii Media/artistic/impresariat 
artistic 0.70 1.40 
Servicii educaţionale 9.56 19.16 
Servicii “sport”, impresariat sportiv 3.50 7.01 
Altul 1.17 2.34 

Total 100.00 200.47 
a Dichotomy group tabulated at value 

1. 
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36.45

29.91

19.16

19.16

18.69

14.02

13.08

8.88

7.01

6.54

6.07

4.21

3.74

3.27

2.34

2.34

2.34

1.40

1.40

0.47

Industria metalurgică

Reciclarea deşeurilor

Serviciile imobiliare şi construcţiile
de locuinţe

Servicii educaţionale

Turismul

Industria alimentară

Comerţul interior şi exterior

Serviciile de cercetare – dezvoltare

Servicii “sport”, impresariat sportiv

Industria materialelor de construcţie
şi a sticlei

Industria de confecţii textile şi de
pielărie

Industria de maşini şi echipamente

Industria electrotehnică

Industria băuturilor alcoolice şi
nealcoolice

Industria chimică (mase plastice,
vopsele, îngrăşăminte, fire şi fibre

sintetice etc.)

Serviciile din domeniul informaticii
şi tehnicii de calcul

Altul

Industria lemnului / mobilier

Servicii Media/artistic/impresariat
artistic

Serviciile financiar – bancare
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Tabel nr. 71 Ierarhizarea Domeniilor potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a

municipiului Galaţi

Loc 1 Loc 2 Punctaj
Industria alimentară 14 13 41 
Industria băuturilor alcoolice şi nealcoolice 3 4 10 
Industria de confecţii textile şi de pielărie 3 8 14 
Industria lemnului / mobilier 1 2 4
Industria chimică (mase plastice, vopsele, îngrăşăminte,
fire şi fibre sintetice etc.) 2 3 7
Industria materialelor de construcţie şi a sticlei

4 10 18 
Industria metalurgică 54 21 129 
Industria de maşini şi echipamente 2 6 10 
Industria electrotehnică 3 3 9
Reciclarea deşeurilor 30 28 88 
Comerţul interior şi exterior 15 13 43 
Turismul 21 17 59 
Serviciile financiar – bancare 1 0 2
Serviciile din domeniul informaticii şi tehnicii de calcul

4 1 9
Serviciile de cercetare – dezvoltare 6 11 23 
Serviciile imobiliare şi construcţiile de locuinţe

17 20 54 
Servicii Media/artistic/impresariat artistic 0 1 1
Servicii educaţionale 10 25 45 
Servicii “sport”, impresariat sportiv 6 7 19 
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129.00

88.00

59.00

54.00

45.00

43.00

41.00

23.00

19.00

18.00

14.00

10.00

10.00

9.00

9.00

7.00

4.00

2.00

1.00

Industria metalurgică

Reciclarea deşeurilor

Turismul

Serviciile imobiliare şi construcţiile de locuinţe

Servicii educaţionale

Comerţul interior şi exterior

Industria alimentară

Serviciile de cercetare – dezvoltare

Servicii “sport”, impresariat sportiv

Industria materialelor de construcţie şi a sticlei

Industria de confecţii textile şi de pielărie

Industria băuturilor alcoolice ş i nealcoolice

Industria de maşini şi echipamente

Industria electrotehnică

Serviciile din domeniul informaticii şi tehnicii de calcul

Industria chimică (mase plastice, vopsele, îngrăşăminte, fire şi
fibre sintetice etc.)

Industria lemnului / mobilier

Serviciile financiar – bancare

Servicii Media/artistic/impresariat artistic
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Tabel nr. 72 Proiecte considerate a fi potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a

municipiului Galaţi

Percent Percent 
of 

Cases 
Proiecte(a) Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu înconjurător 10.18 50.71

Înfiiţarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor 7.52 37.44
Consolidarea clădirilor de patrimoniu 2.57 12.80
Refacerea faţadelor blocurilor de locuinţe 8.47 42.18
Crearea de centre pentru sprijinirea afacerilor 1.62 8.06

Cresterea nivelului serviciilor de sănătate publică 7.23 36.02

Investitii economice mari 3.81 18.96
Servicii mai bune în domeniul educaţiei / crearea de centre de 
excelenţă 

2.57 12.80

Servicii mai bune în domeniul turismului 1.43 7.11

Reabilitarea serviciilor de alimentare cu apă. canalizare. gaz 
metan. electricitate 

2.85 14.22

Reabilitarea infrastructurii 6.66 33.18
Extinderea reţelei de transport în comun 1.24 6.16

Modernizarea reţelei de transport în comun 1.52 7.58

Refacerea zonelor pietonale din Centru 1.14 5.69

Refacerea zonelor pietonale adiacente Centrului 0.86 4.27
Reabilitarea/modernizarea străzilor 7.61 37.91

Amenajarea unor parcuri şi spaţii verzi 7.99 39.81

Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii 4.47 22.27

Construirea de locuinţe 6.37 31.75
Realizarea unui sistem de supraveghere video pentru prevenirea 
criminalităţii  

1.43 7.11

Realizarea unui sistem de supraveghere video a traficului 0.86 4.27
Dezvoltarea infrastructurii pentru turism 1.52 7.58
Construirea de locuinte sociale 3.90 19.43
Construirea unor facilităţi destinate persoanelor cu handicap 1.43 7.11
Construirea unor facilităţi destinate persoanelor de vârsta a treia 2.38 11.85
Construirea unor facilităţi pentru cazarea a persoanelor fără
adăpost 

2.38 11.85

Total 100.00 498.10
a Dichotomy group tabulated at value 1.
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50.71

42.18

39.81

37.91

37.44

36.02

33.18

31.75

22.27

19.43

18.96

14.22

12.80

12.80

11.85

11.85

8.06

7.58

7.58

7.11

7.11

7.11

6.16

5.69

4.27

4.27

Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu înconjurător

Refacerea faţadelor blocurilor de locuinţe

Amenajarea unor parcuri şi spaţii verzi

Reabilitarea/modernizarea străzilor

Înfiiţarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor

Cresterea nivelului serviciilor de sănătate publică

Reabilitarea infrastructurii

Construirea de locuinţe

Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii

Construirea de locuinte sociale

Investitii economice mari

Reabilitarea serviciilor de alimentare cu apă, canalizare,
gaz metan, electricitate

Consolidarea clădirilor de patrimoniu

Servicii mai bune în domeniul educaţiei / crearea de
centre de excelenţă

Construirea unor facilităţi destinate persoanelor de vârsta
a treia

Construirea unor facilităţi pentru cazarea a persoanelor
fără adăpost

Crearea de centre pentru sprijinirea afacerilor

Modernizarea reţelei de transport în comun

Dezvoltarea infrstructurii pentru turism

Realizarea unui sistem de supraveghere video pentru
prevenirea criminalităţii

Construirea unor facilităţi destinate persoanelor cu
handicap

Extinderea reţelei de transport în comun

Refacerea zonelor pietonale din Centru

Refacerea zonelor pietonale adiacente Centrului

Realizarea unui sistem de supraveghere video a traficului
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Tabel nr. 73 Ierarhizarea proiectelor considerate a fi potrivite pentru dezvoltarea 

ulterioară a municipiului Galaţi

Loc 1 Loc 2 Loc 3 Loc 4 Loc 5 Punctaj
Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu 
înconjurător 

33 13 14 20 17 316

Înfiiţarea unui sistem de colectare 
selectivă a deşeurilor 

4 26 17 12 15 214

Consolidarea clădirilor de patrimoniu 2 4 6 3 10 60
Refacerea faţadelor blocurilor de 
locuinţe

28 16 16 9 11 281

Crearea de centre pentru sprijinirea 
afacerilor 

5 1 3 2 2 44

Cresterea nivelului serviciilor de 
sănătate publică

27 13 8 17 6 251

Investitii economice mari 7 12 7 5 5 119
Servicii mai bune în domeniul 
educaţiei / crearea de centre de 
excelenţă 

0 8 5 5 6 63

Servicii mai bune în domeniul 
turismului 

1 3 4 4 2 39

Reabilitarea serviciilor de alimentare 
cu apă, canalizare, gaz metan, 
electricitate 

0 8 11 3 3 74

Reabilitarea infrastructurii 12 19 12 16 5 209
Extinderea reţelei de transport în 
comun 

3 2 4 2 2 41

Modernizarea reţelei de transport în 
comun 

0 1 6 2 6 32

Refacerea zonelor pietonale din 
Centru 

2 1 3 4 1 32

Refacerea zonelor pietonale 
adiacente Centrului 

2 0 3 0 2 21

Reabilitarea/modernizarea străzilor 14 14 17 15 16 223
Amenajarea unor parcuri şi spaţii 
verzi 

3 20 18 19 19 206

Amenajarea unor locuri de joacă
pentru copii 

6 7 12 15 7 131

Construirea de locuinţe 25 7 8 8 11 204
Realizarea unui sistem de 
supraveghere video pentru 
prevenirea criminalităţii  

0 4 4 3 1 35

Realizarea unui sistem de 
supraveghere video a traficului 

2 1 2 1 3 25

Dezvoltarea infrastructurii pentru 
turism 

5 1 1 6 3 47

Construirea de locuinte sociale 2 1 1 1 19
Construirea unor facilităţi destinate 
persoanelor cu handicap 

0 0 1 1 2 7

Construirea unor facilităţi destinate 
persoanelor de vârsta a treia 

0 0 1 1 2 7

Construirea unor facilităţi pentru 
cazarea a persoanelor fără adăpost 

1 0 1 1 2 12
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316.00

281.00

251.00

223.00

214.00

209.00

206.00

204.00

131.00

119.00

109.00

74.00

63.00

60.00

48.00

47.00

46.00

44.00

41.00

39.00

35.00

32.00

32.00

30.00

25.00

21.00

Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu înconjurător

Refacerea faţadelor blocurilor de locuinţe

Cresterea nivelului serviciilor de sănătate publică

Reabilitarea/modernizarea străzilor

Înfiiţarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor

Reabilitarea infrastructurii

Amenajarea unor parcuri şi spaţii verzi

Construirea de locuinţe

Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii

Investitii economice mari

Construirea de locuinte sociale

Reabilitarea serviciilor de alimentare cu apă, canalizare, gaz
metan, electricitate

Servicii mai bune în domeniul educaţiei / crearea de centre de
excelenţă

Consolidarea clădirilor de patrimoniu

Construirea unor facilităţi pentru cazarea a persoanelor fără
adăpost

Dezvoltarea infrastructurii pentru turism

Construirea unor facilităţi destinate persoanelor de vârsta a treia

Crearea de centre pentru sprijinirea afacerilor

Extinderea reţelei de transport în comun

Servicii mai bune în domeniul turismului

Realizarea unui sistem de supraveghere video pentru prevenirea
criminalităţii 

Modernizarea reţelei de transport în comun

Refacerea zonelor pietonale din Centru

Construirea unor facilităţi destinate persoanelor cu handicap

Realizarea unui sistem de supraveghere video a traficului

Refacerea zonelor pietonale adiacente Centrului
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III.REZULTATELE CERCETĂRII ÎN 
MUNCIPIUL TECUCI
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III.1. TECUCI – CONŢINUT DE IMAGINE 

Tabel nr.  74 Tecuci – conţinut de imagine - centralizator 

Mean Std. Deviation 

În oraşul nostru este foarte curat 2.80 1.104

În Galaţi te simţi în siguranţă pe stradă 2.90 1.152

În Galaţi se găsesc foarte mulţi câini fără stăpân 3.72 1.568

În Galaţi se găsesc foarte mulţi copii ai străzii 3.15 1.156

Galaţiul are o reţea de şcoli, licee, facultăţi foarte bine dezvoltată 3.38 1.023

În Galaţi se găsesc şcoli, licee, facultăţi de foarte bună calitate 3.34 1.068

În Galaţi se găsesc foarte multe magazine, supermarketuri, mall-uri 3.94 .927

Reţeaua de transport în comun acoperă foarte bine diferitele zone ale 

oraşului 
3.09 1.261

Reţeaua de transport în comun este foarte modernă 2.55 1.259

Autobuzele/tramvaiele sunt foarte comode 2.64 1.287

Riscul de a fi furat sau agresat în autobuz/tramvai este foarte mic 2.93 1.277

Reţeaua de transport în comun face faţă foarte bine la orele de vârf 3.04 1.188

Străzile oraşului nostru sunt foarte bine asfaltate/întreţinute 1.93 1.067

Infrastructura rutieră face foarte bine faţă traficului actual 2.33 1.127

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie în general sunt foarte bine 

vizibile 
3.00 1.263

De cele mai multe ori, trotuarele sunt într-o stare avansată de degradare 3.18 1.328

Oraşul nostru are suficient de multe spaţii de parcare 2.66 1.229

Oraşul nostru are suficient de multe parcuri 2.76 1.109

Oraşul nostru este unul foarte aglomerat 3.02 1.199

Oraşul nostru este unul foarte zgomotos 3.09 1.207

Oraşul nostru are parcuri foarte bine îngrijite 3.12 1.166

Oraşul nostru are suficient de multe spaţii verzi 2.77 1.206

Oraşul nostru are suficient de multe locuri de joacă amenajate 2.70 1.173

Oraşul nostru are suficient de multe terenuri şi săli de sport 2.56 1.078

În oraşul nostru se găsesc suficiente spitale, policlinici 2.47 1.238

În oraşul nostru se găsesc spitale, policlinici foarte moderne 1.84 1.004

Oraşul nostru are o viaţă culturală foarte bogată 2.08 1.059

Oraşul nostru are suficient de multe cinematografe 1.41 .873

Oraşul nostru are suficient de multe stranduri, piscine 1.51 .799

Oraşul nostru are suficient de multe baruri/restaurante/cluburi 3.98 1.041

Faţadele celor mai multe instituţii de cultură din Tecuci sunt foarte bine 2.43 1.091
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întreţinute 

Faţadele celor mai multe clădiri ale APL sunt foarte bine întreţinute 2.48 1.113

Faţadele celor mai multe dintre blocuri sunt foarte bine întreţinute 1.99 1.077

Per ansamblu, clădirile din oraşul nostru arată foarte bine 2.25 1.037

Oraşul nostru are o viaţă sportivă cu performanţe foarte înalte 1.88 1.017

Oraşul nostru se găsesc foarte uşor locuri de muncă 1.21 .493

Consider că aş avea mare nevoie să particip la cursuri de calificare pe 

domeniul meu de activitate 
2.66 1.305

Aş avea mare nevoie să particip la cursuri de recalificare pe un alt 

domeniul de activitate 
2.43 1.372

În oraşul nostru se oferă salarii foarte mari pentru domeniul meu de 

activitate 
1.80 1.077

Consider că, în oraşul nostru viaţa este foarte scumpă 3.31 1.326

Consider că, preţul utilităţilor este foarte mare 3.47 1.371

Sunt foarte optimist în ceea ce priveşte viitorul acestui oraş 2.86 1.264
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Tabel nr.  75 Gradul de acord privind afirmaţia “În oraşul nostru este foarte curat” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 13.5 15.1 15.1
Dezacord 19.8 22.1 37.2
Nici acord/nici dezacord 31.3 34.9 72.1
Acord 20.8 23.3 95.3
Acord total 4.2 4.7 100.0
Total 89.6 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 8.3
Nu răspunde 2.1
Total 10.4

Total 100.0

15.12

22.09

34.88

23.26

4.65

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total



106

Tabel nr. 76 Gradul de acord privind afirmaţia „În Tecuci te simţi în siguranţă pe 
stradă”

Percent Valid 
Percent 

Cumulative
Percent 

Valid Dezacord total 13.5 14.9 14.9
Dezacord 17.7 19.5 34.5
Nici acord/nici dezacord 30.2 33.3 67.8
Acord 22.9 25.3 93.1
Acord total 6.3 6.9 100.0
Total 90.6 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 4.2
Nu răspunde 5.2
Total 9.4

Total 100.0

14.94

19.54

33.33

25.29

6.90

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 77 Gradul de acord privind afirmaţia „În Tecuci se găsesc foarte mulţi câini 

fără stăpân” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 17.7 19.3 19.3
Dezacord 6.3 6.8 26.1
Nici acord/nici dezacord 3.1 3.4 29.5
Acord 21.9 23.9 53.4
Acord total 42.7 46.6 100.0
Total 91.7 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 2.1
Nu răspunde 6.3
Total 8.3

Total 100.0

19.32

6.82

3.41

23.86

46.59

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 78 Gradul de acord privind afirmaţia „În Tecuci se găsesc foarte mulţi copii 

ai străzii” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 7.3 8.9 8.9
Dezacord 17.7 21.5 30.4
Nici acord/nici dezacord 21.9 26.6 57.0
Acord 26.0 31.6 88.6
Acord total 9.4 11.4 100.0
Total 82.3 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 10.4
Nu răspunde 7.3
Total 17.7

Total 100.0

8.86

21.52

26.58

31.65

11.39

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 79 Gradul de acord privind afirmaţia „Tecuciul are o reţea de şcoli, lice, 

facultăţi foarte bine dezvoltată”

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 4.2 4.7 4.7
Dezacord 13.5 15.3 20.0
Nici acord/nici dezacord 25.0 28.2 48.2
Acord 36.5 41.2 89.4
Acord total 9.4 10.6 100.0
Total 88.5 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 6.3
Nu răspunde 5.2
Total 11.5

Total 100.0

4.71

15.29

28.24

41.18

10.59

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 80 Gradul de acord privind afirmaţia „În Tecuci se găsesc şcoli, licee, 

facultăţi de foarte bună calitate” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 3.1 3.7 3.7
Dezacord 18.8 22.0 25.6
Nici acord/nici dezacord 19.8 23.2 48.8
Acord 33.3 39.0 87.8
Acord total 10.4 12.2 100.0
Total 85.4 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 7.3
Nu răspunde 7.3
Total 14.6

Total 100.0

3.66

21.95

23.17

39.02

12.20

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 81 Gradul de acord privind afirmaţia „În Tecuci se găsesc foarte multe 

magazine, supermarketuri, mall-uri” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 2.1 2.3 2.3
Dezacord 5.2 5.7 8.0
Nici acord/nici dezacord 13.5 14.8 22.7
Acord 45.8 50.0 72.7
Acord total 25.0 27.3 100.0
Total 91.7 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 4.2
Nu răspunde 4.2
Total 8.3

Total 100.0

2.27

5.68

14.77

50.00

27.27

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 82 Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun 

acoperă foarte bine diferitele zone ale oraşului” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 13.5 16.7 16.7
Dezacord 10.4 12.8 29.5
Nici acord/nici dezacord 21.9 26.9 56.4
Acord 26.0 32.1 88.5
Acord total 9.4 11.5 100.0
Total 81.3 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 13.5
Nu răspunde 5.2
Total 18.8

Total 100.0

16.67

12.82

26.92

32.05

11.54

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 83 Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun este 

foarte modernă”

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 20.8 26.3 26.3
Dezacord 19.8 25.0 51.3
Nici acord/nici dezacord 17.7 22.4 73.7
Acord 15.6 19.7 93.4
Acord total 5.2 6.6 100.0
Total 79.2 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 14.6
Nu răspunde 6.3
Total 20.8

Total 100.0

26.32

25.00

22.37

19.74

6.58

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 84 Gradul de acord privind afirmaţia „Autobuzele/tramvaiele sunt foarte 

comode” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 15.6 28.3 28.3
Dezacord 8.3 15.1 43.4
Nici acord/nici dezacord 14.6 26.4 69.8
Acord 13.5 24.5 94.3
Acord total 3.1 5.7 100.0
Total 55.2 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 31.3
Nu răspunde 13.5
Total 44.8

Total 100.0

28.30

15.09

26.42

24.53

5.66

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 85 Gradul de acord privind afirmaţia „Riscul de a fi furat sau agresat în 

autobuz/tramvai este foarte mic” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 11.5 19.6 19.6
Dezacord 9.4 16.1 35.7
Nici acord/nici dezacord 14.6 25.0 60.7
Acord 17.7 30.4 91.1
Acord total 5.2 8.9 100.0
Total 58.3 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 30.2
Nu răspunde 11.5
Total 41.7

Total 100.0

19.64

16.07

25.00

30.36

8.93

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 86 Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun face 

faţă foarte bine la orele de vârf” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 8.3 15.4 15.4
Dezacord 7.3 13.5 28.8
Nici acord/nici dezacord 16.7 30.8 59.6
Acord 17.7 32.7 92.3
Acord total 4.2 7.7 100.0
Total 54.2 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 31.3
Nu răspunde 14.6
Total 45.8

Total 100.0

15.38

13.46

30.77

32.69

7.69

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 87 Gradul de acord privind afirmaţia „Străzile oraşului nostru sunt foarte 

bine asfaltate/întreţinute” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 42.7 44.6 44.6
Dezacord 28.1 29.3 73.9
Nici acord/nici dezacord 16.7 17.4 91.3
Acord 5.2 5.4 96.7
Acord total 3.1 3.3 100.0
Total 95.8 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 1.0
Nu răspunde 3.1
Total 4.2

Total 100.0

44.57

29.35

17.39

5.43

3.26

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 88 Gradul de acord privind afirmaţia „Infrastructura rutieră face foarte bine 

faţă traficului actual” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 24.0 27.1 27.1
Dezacord 31.3 35.3 62.4
Nici acord/nici dezacord 15.6 17.6 80.0
Acord 15.6 17.6 97.6
Acord total 2.1 2.4 100.0
Total 88.5 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 7.3
Nu răspunde 4.2
Total 11.5

Total 100.0

27.06

35.29

17.65

17.65

2.35

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 89 Gradul de acord privind afirmaţia „Marcajele pietonale,  semnele de 

circulaţie în general sunt foarte bine vizibile” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 17.7 18.9 18.9
Dezacord 12.5 13.3 32.2
Nici acord/nici dezacord 24.0 25.6 57.8
Acord 31.3 33.3 91.1
Acord total 8.3 8.9 100.0
Total 93.8 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 4.2
Nu răspunde 2.1
Total 6.3

Total 100.0

18.89

13.33

25.56

33.33

8.89

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 90 Gradul de acord privind afirmaţia „De cele mai multe ori, trotuarele sunt 

într-o stare avansată de degradare” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 15.6 16.0 16.0
Dezacord 14.6 14.9 30.9
Nici acord/nici dezacord 20.8 21.3 52.1
Acord 30.2 30.9 83.0
Acord total 16.7 17.0 100.0
Total 97.9 100.0

Missing Nu răspunde 2.1
Total 100.0

15.96

14.89

21.28

30.85

17.02

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 91 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

spaţii de parcare” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 18.8 22.0 22.0
Dezacord 20.8 24.4 46.3
Nici acord/nici dezacord 22.9 26.8 73.2
Acord 16.7 19.5 92.7
Acord total 6.3 7.3 100.0
Total 85.4 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 8.3
Nu răspunde 6.3
Total 14.6

Total 100.0

21.95

24.39

26.83

19.51

7.32

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 92 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

parcuri” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 12.5 14.1 14.1
Dezacord 26.0 29.4 43.5
Nici acord/nici dezacord 22.9 25.9 69.4
Acord 24.0 27.1 96.5
Acord total 3.1 3.5 100.0
Total 88.5 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 5.2
Nu răspunde 6.3
Total 11.5

Total 100.0

14.12

29.41

25.88

27.06

3.53

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 93 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru este unul foarte 

aglomerat” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 10.4 12.0 12.0
Dezacord 18.8 21.7 33.7
Nici acord/nici dezacord 26.0 30.1 63.9
Acord 20.8 24.1 88.0
Acord total 10.4 12.0 100.0
Total 86.5 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 10.4
Nu răspunde 3.1
Total 13.5

Total 100.0

12.05

21.69

30.12

24.10

12.05

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 94 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru este unul foarte 

zgomotos” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 10.4 11.5 11.5
Dezacord 18.8 20.7 32.2
Nici acord/nici dezacord 25.0 27.6 59.8
Acord 25.0 27.6 87.4
Acord total 11.5 12.6 100.0
Total 90.6 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 6.3
Nu răspunde 3.1
Total 9.4

Total 100.0

11.49

20.69

27.59

27.59

12.64

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 95 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are parcuri foarte bine 

îngrijite” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 9.4 10.1 10.1
Dezacord 18.8 20.2 30.3
Nici acord/nici dezacord 26.0 28.1 58.4
Acord 28.1 30.3 88.8
Acord total 10.4 11.2 100.0
Total 92.7 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 4.2
Nu răspunde 3.1
Total 7.3

Total 100.0

10.11

20.22

28.09

30.34

11.24

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 96 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

spaţii verzi” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 15.6 17.9 17.9
Dezacord 20.8 23.8 41.7
Nici acord/nici dezacord 26.0 29.8 71.4
Acord 17.7 20.2 91.7
Acord total 7.3 8.3 100.0
Total 87.5 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 6.3
Nu răspunde 6.3
Total 12.5

Total 100.0

17.86

23.81

29.76

20.24

8.33

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 97 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

locuri de joacă amenajate” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 15.6 17.2 17.2
Dezacord 28.1 31.0 48.3
Nici acord/nici dezacord 18.8 20.7 69.0
Acord 24.0 26.4 95.4
Acord total 4.2 4.6 100.0
Total 90.6 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 5.2
Nu răspunde 4.2
Total 9.4

Total 100.0

17.24

31.03

20.69

26.44

4.60

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 98 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

terenuri şi săli de sport” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 15.6 18.3 18.3
Dezacord 26.0 30.5 48.8
Nici acord/nici dezacord 27.1 31.7 80.5
Acord 13.5 15.9 96.3
Acord total 3.1 3.7 100.0
Total 85.4 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 8.3
Nu răspunde 6.3
Total 14.6

Total 100.0

18.29

30.49

31.71

15.85

3.66

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 99 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se găsesc suficiente 

spitale, policlinici” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 24.0 25.6 25.6
Dezacord 30.2 32.2 57.8
Nici acord/nici dezacord 18.8 20.0 77.8
Acord 13.5 14.4 92.2
Acord total 7.3 7.8 100.0
Total 93.8 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 2.1
Nu răspunde 4.2
Total 6.3

Total 100.0

25.56

32.22

20.00

14.44

7.78

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 100 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se găsesc spitale, 

policlinici foarte moderne” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 43.8 47.7 47.7
Dezacord 27.1 29.5 77.3
Nici acord/nici dezacord 14.6 15.9 93.2
Acord 4.2 4.5 97.7
Acord total 2.1 2.3 100.0
Total 91.7 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 3.1
Nu răspunde 5.2
Total 8.3

Total 100.0

47.73

29.55

15.91

4.55

2.27

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 101 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are o viaţă culturală

foarte bogată”

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 31.3 34.5 34.5
Dezacord 33.3 36.8 71.3
Nici acord/nici dezacord 16.7 18.4 89.7
Acord 6.3 6.9 96.6
Acord total 3.1 3.4 100.0
Total 90.6 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 5.2
Nu răspunde 4.2
Total 9.4

Total 100.0

34.48

36.78

18.39

6.90

3.45

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total



132

Tabel nr. 102 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

cinematografe” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 70.8 75.6 75.6
Dezacord 13.5 14.4 90.0
Nici acord/nici dezacord 5.2 5.6 95.6
Acord 2.1 2.2 97.8
Acord total 2.1 2.2 100.0
Total 93.8 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 2.1
Nu răspunde 4.2
Total 6.3

Total 100.0

75.56

14.44

5.56

2.22

2.22

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 103 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

ştranduri, piscine” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 55.2 63.1 63.1
Dezacord 24.0 27.4 90.5
Nici acord/nici dezacord 4.2 4.8 95.2
Acord 4.2 4.8 100.0
Total 87.5 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 4.2
Nu răspunde 8.3
Total 12.5

Total 100.0

63.10

27.38

4.76

4.76

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord
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Tabel nr. 104 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

baruri/restaurante/cluburi” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 3.1 3.6 3.6
Dezacord 6.3 7.1 10.7
Nici acord/nici dezacord 10.4 11.9 22.6
Acord 37.5 42.9 65.5
Acord total 30.2 34.5 100.0
Total 87.5 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 4.2
Nu răspunde 8.3
Total 12.5

Total 100.0

3.57

7.14

11.90

42.86

34.52

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 105 Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe instituţii de 

cultură din Tecuci sunt foarte bine întreţinute” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 22.9 25.0 25.0
Dezacord 25.0 27.3 52.3
Nici acord/nici dezacord 26.0 28.4 80.7
Acord 16.7 18.2 98.9
Acord total 1.0 1.1 100.0
Total 91.7 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 1.0
Nu răspunde 7.3
Total 8.3

Total 100.0

25.00

27.27

28.41

18.18

1.14

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 106 Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe clădiri ale 

APL sunt foarte bine întreţinute” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 20.8 25.0 25.0
Dezacord 19.8 23.8 48.8
Nici acord/nici dezacord 27.1 32.5 81.3
Acord 13.5 16.3 97.5
Acord total 2.1 2.5 100.0
Total 83.3 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 6.3
Nu răspunde 10.4
Total 16.7

Total 100.0

25.00

23.75

32.50

16.25

2.50

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 107 Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe dintre 

blocuri sunt foarte bine întreţinute” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 39.6 43.2 43.2
Dezacord 26.0 28.4 71.6
Nici acord/nici dezacord 14.6 15.9 87.5
Acord 10.4 11.4 98.9
Acord total 1.0 1.1 100.0
Total 91.7 100.0

Missing Nu răspunde 8.3
Total 100.0

43.18

28.41

15.91

11.36

1.14

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total



138

Tabel nr. 108 Gradul de acord privind afirmaţia „Per ansamblu, clădirile din oraşul 

nostru arată foarte bine” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 26.0 28.7 28.7
Dezacord 28.1 31.0 59.8
Nici acord/nici dezacord 25.0 27.6 87.4
Acord 10.4 11.5 98.9
Acord total 1.0 1.1 100.0
Total 90.6 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 3.1
Nu răspunde 6.3
Total 9.4

Total 100.0

28.74

31.03

27.59

11.49

1.15

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 109 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are o viaţă sportivă cu 

performanţe foarte înalte” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 40.6 47.0 47.0
Dezacord 24.0 27.7 74.7
Nici acord/nici dezacord 14.6 16.9 91.6
Acord 6.3 7.2 98.8
Acord total 1.0 1.2 100.0
Total 86.5 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 6.3
Nu răspunde 7.3
Total 13.5

Total 100.0

46.99

27.71

16.87

7.23

1.20

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 110 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se găsesc foarte uşor 

locuri de muncă”

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 71.9 82.1 82.1
Dezacord 12.5 14.3 96.4
Nici acord/nici dezacord 3.1 3.6 100.0
Total 87.5 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 6.3
Nu răspunde 6.3
Total 12.5

Total 100.0

82.14

14.29

3.57

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord
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Tabel nr. 111 Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că aş avea mare nevoie să

particip la cursuri de calificare pe domeniul meu de activitate” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 18.8 29.0 29.0
Dezacord 9.4 14.5 43.5
Nici acord/nici dezacord 14.6 22.6 66.1
Acord 18.8 29.0 95.2
Acord total 3.1 4.8 100.0
Total 64.6 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 19.8
Nu răspunde 15.6
Total 35.4

Total 100.0

29.03

14.52

22.58

29.03

4.84

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 112 Gradul de acord privind afirmaţia „Aş avea mare nevoie să particip la 

cursuri de recalificare pe un alt domeniul de activitate” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 24.0 37.7 37.7
Dezacord 10.4 16.4 54.1
Nici acord/nici dezacord 12.5 19.7 73.8
Acord 11.5 18.0 91.8
Acord total 5.2 8.2 100.0
Total 63.5 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 21.9
Nu răspunde 14.6
Total 36.5

Total 100.0

37.70

16.39

19.67

18.03

8.20

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 113 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se oferă salarii foarte 

mari pentru domeniul meu de activitate” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 41.7 56.3 56.3
Dezacord 13.5 18.3 74.6
Nici acord/nici dezacord 11.5 15.5 90.1
Acord 6.3 8.5 98.6
Acord total 1.0 1.4 100.0
Total 74.0 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 12.5
Nu răspunde 13.5
Total 26.0

Total 100.0

56.34

18.31

15.49

8.45

1.41

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 114 Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că, în oraşul nostru viaţa

este foarte scumpă”

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 10.4 11.9 11.9
Dezacord 16.7 19.0 31.0
Nici acord/nici dezacord 14.6 16.7 47.6
Acord 27.1 31.0 78.6
Acord total 18.8 21.4 100.0
Total 87.5 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 4.2
Nu răspunde 8.3
Total 12.5

Total 100.0

11.90

19.05

16.67

30.95

21.43

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 115 Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că, preţul utilităţilor este 

foarte mare” 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 11.5 12.6 12.6
Dezacord 13.5 14.9 27.6
Nici acord/nici dezacord 11.5 12.6 40.2
Acord 29.2 32.2 72.4
Acord total 25.0 27.6 100.0
Total 90.6 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 2.1
Nu răspunde 7.3
Total 9.4

Total 100.0

12.64

14.94

12.64

32.18

27.59

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 116 Gradul de acord privind afirmaţia „Sunt foarte optimist în ceea ce 

priveşte viitorul acestui oraş”

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 15.6 19.5 19.5
Dezacord 15.6 19.5 39.0
Nici acord/nici dezacord 20.8 26.0 64.9
Acord 20.8 26.0 90.9
Acord total 7.3 9.1 100.0
Total 80.2 100.0

Missing Nu mă pot pronunţa 12.5
Nu răspunde 7.3
Total 19.8

Total 100.0

19.48

19.48

25.97

25.97

9.09

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 117 Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în municipiul Tecuci 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Lipsa locurilor de muncă 24.0 24.0 24.0
Modernizareaşi reabilitarea străzilor 24.0 24.0 47.9
Modernizarea şi reabilitarea cladirilor 13.5 13.5 61.5
NS/NR 12.5 12.5 74.0
Câinii vagabonzi 8.3 8.3 82.3
Dezvoltarea infrastructurii pentru sănătate publică 4.2 4.2 86.5

Sistemul de canalizare 4.2 4.2 90.6
Persoanele fără adăpost/cerşetorii 2.1 2.1 92.7
Crearea/modernizarea locurilor de joacă pentru copii 1.0 1.0 93.8

Crearea/modernizarea spaţiilor verzi şi a parcurilor 1.0 1.0 94.8

Cresterea nivelului de trai 1.0 1.0 95.8
Curăţenia 1.0 1.0 96.9
Pasajul 1.0 1.0 97.9
Poluarea 1.0 1.0 99.0
Zgomotul 1.0 1.0 100.0
Total 100.0 100.0

23.96

23.96

13.54

12.50

8.33

4.17

4.17

2.08

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

Lipsa locurilor de muncă

Modernizareaşi reabilitarea străzilor

Modernizarea şi reabilitarea cladirilor

NS/NR

Câinii vagabonzi

Dezvoltarea infrastructurii pentru sănătate
publică

Sistemul de canalizare

Persoanele fărăadăpost/cerşetorii
Crearea/modernizarea locurilor de joacăpentru

copii
Crearea/modernizarea spaţiilor verzi şi a

parcurilor

Cresterea nivelului de trai

Curăţenia

Pasajul

Poluarea

Zgomotul
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Tabel nr. 118 Oraşe care au impresionat în mod deosebit prin performanţa

administraţiei publice locale 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid NS/NR 25.0 25.0 25.0
Iaşi 16.7 16.7 41.7
Galaţi 8.3 8.3 50.0
Braşov 7.3 7.3 57.3
Piatra Neamţ 7.3 7.3 64.6
Focşani 5.2 5.2 69.8
Sibiu 5.2 5.2 75.0
Bacău 2.1 2.1 77.1
Bârlad 2.1 2.1 79.2
Constanta 2.1 2.1 81.3
Tecuci 2.1 2.1 83.3
Adjud 1.0 1.0 84.4
Brăila 1.0 1.0 85.4
Bucureşti 1.0 1.0 86.5
Buzău 1.0 1.0 87.5
Cluj Napoca 1.0 1.0 88.5
Oneşti 1.0 1.0 89.6
Oradea 1.0 1.0 90.6
Orşova 1.0 1.0 91.7
Panciu 1.0 1.0 92.7
Piteşti 1.0 1.0 93.8
Ploieşti 1.0 1.0 94.8
Reşiţa 1.0 1.0 95.8
Slănic Moldova 1.0 1.0 96.9
Suceava 1.0 1.0 97.9
Târgu Mureş 1.0 1.0 99.0
Timişoara 1.0 1.0 100.0
Total 100.0 100.0
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25.00

16.67

8.33

7.29

7.29

5.21

5.21

2.08

2.08

2.08

2.08

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

NS/NR

Iaşi

Galaţi

Braşov

Piatra Neamţ

Focşani

Sibiu

Bacău

Bârlad

Constanta

Tecuci

Adjud

Brăila

Bucureşti

Buzău

Cluj Napoca

Oneşti

Oradea

Orşova

Panciu

Piteşti

Ploieşti

Reşiţa

Slănic Moldova

Suceava

Târgu Mureş

Timişoara
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Tabel nr. 119 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Iaşi

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Parcurile 43.8 43.8 43.8
Curăţenia 12.5 12.5 56.3
NS/NR 12.5 12.5 68.8
Aspectul/amenajarea 6.3 6.3 75.0
Cultura/monumentele/spaţiile culturale 6.3 6.3 81.3
Dezvoltarea edilitară 6.3 6.3 87.5
Grădina botanică 6.3 6.3 93.8
Modul de administrare a oraşului 6.3 6.3 100.0
Total 100.0 100.0

43.75

12.50

12.50

6.25

6.25

6.25

6.25

6.25

Parcurile

Curăţenia

NS/NR

Aspectul/amenajarea

Cultura/monumentele/spaţiile
culturale

Dezvoltarea edilitară

Grădina botanică

Modul de administrare a
oraşului
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Tabel nr. 120 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Galaţi

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Parcurile 37.5 37.5 37.5
Aspectul/amenajarea 25.0 25.0 62.5
Dunărea 12.5 12.5 75.0
Iluminatul public 12.5 12.5 87.5
NS/NR 12.5 12.5 100.0
Total 100.0 100.0

37.50

25.00

12.50

12.50

12.50

Parcurile

Aspectul/amenajarea

Dunărea

Iluminatul public

NS/NR
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Tabel nr. 121 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Braşov 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Parcurile 42.9 42.9 42.9
Aspectul/amenajarea 14.3 14.3 57.1
Curăţenia 14.3 14.3 71.4
Infrastructura 14.3 14.3 85.7
Modul de administrare a oraşului 14.3 14.3 100.0
Total 100.0 100.0

42.86

14.29

14.29

14.29

14.29

Parcurile

Aspectul/amenajarea

Curăţenia

Infrastructura

Modul de
administrare a

oraşului
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Tabel nr. 122 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Piatra Neamţ

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Aspectul/amenajarea 28.6 28.6 28.6
Curăţenia 28.6 28.6 57.1
Parcurile 28.6 28.6 85.7
NS/NR 14.3 14.3 100.0
Total 100.0 100.0

28.57

28.57

28.57

14.29

Aspectul/amenajarea

Curăţenia

Parcurile

NS/NR

 



154

III.2. ZONA DE REŞEDINŢĂ 

Tabel nr. 123 Aprecieri cu privire la zona de reşedinţă 

Mean Std. Deviation

Siguranţa 6.00 2.478
Accesul uşor la o şcoală de calitate 6.87 2.273
Accesul uşor la un centru comercial 8.33 1.922
Accesul uşor la reţeaua de transport în comun 7.08 2.861
Modul în care sunt întreţinute drumurile 4.02 2.391
Existenţa spaţiilor de parcare 5.01 2.592
Accesul uşor la instituţiile publice 6.41 2.282
Accesul uşor la instituţii culturale 5.81 2.698
Accesul uşor la instituţii religioase 8.30 2.262
Accesul uşor la facilităţi sportive 5.89 2.784
Accesul uşor la locuri de joacă amenajate 6.25 2.719
Accesul uşor la parcuri şi grădini publice 7.23 2.532
„Gradul de verde” 6.28 2.466

Existenţa spaţiilor deschise 6.23 2.614
Liniştea 5.92 2.577
Accesul uşor la facilităţi medicale 5.78 2.913
Calitatea apei din reţeaua publică 5.02 2.841
Modul de funcţionare a reţelei (întreruperi, pierderi...) 5.17 3.082
Preţul pe mc 3.99 2.515
Modul de funcţionare a reţelei de canalizare 5.40 2.820
Presiunea gazului în reţea 8.01 2.056
Modul de funcţionare a reţelei de alimentare cu gaz  (întreruperi, 
pierderi...) 

8.43 1.663

Modul de funcţionare a reţelei electrice (întreruperi, căderi de 
tensiune...) 

8.15 1.979

Iluminatul public 8.22 1.924
Accesul la internet/cablu 8.18 2.270
Serviciile de salubritate (colectare gunoi) 7.05 2.687
Calitatea aerului 6.53 2.486
Estetica de ansamblu a clădirilor şi spaţiilor 5.38 2.444
Notă, per ansamblu 6.93 1.838
Valid N (listwise)
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Tabel nr. 124 Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona de reşedinţă 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid NS/NR 20.8 20.8 20.8
Modernizarea/reabilitarea clădirilor 18.8 18.8 39.6
Modernizarea si reabilitarea străzilor 11.5 11.5 51.0
Curăţenia 10.4 10.4 61.5
Câinii comunitari 9.4 9.4 70.8
Reţeaua de alimentare cu apă 7.3 7.3 78.1
Crearea/modernizarea spaţiilor verzi şi
a parcurilor 

5.2 5.2 83.3

Centura oraşlui 3.1 3.1 86.5
Racordarea la reţeaua de canalizare 3.1 3.1 89.6
Amenajarea locurilor de parcare 2.1 2.1 91.7
Amenajarea spaţiilor de joacă pentru 
copii 

2.1 2.1 93.8

Asistenţa medicală 1.0 1.0 94.8
Iluminatul public 1.0 1.0 95.8
Impozitele 1.0 1.0 96.9
Modernizarea reţelei de canalizare 1.0 1.0 97.9
Reabilitarea trotuarelor 1.0 1.0 99.0
Zgomotul 1.0 1.0 100.0
Total 100.0 100.0

20.83

18.75

11.46

10.42

9.38

7.29

5.21

3.13

3.13

2.08

2.08

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

1.04

NS/NR

Modernizarea/reabilitarea clădirilor

Modernizarea si reabilitarea străzilor

Curăţenia

Câinii comunitari

Reţeaua de alimentare cu apă

Crearea/modernizarea spaţiilor verzi
şi a parcurilor

Centura oraşlui

Racordarea la reţeaua de canalizare

Amenajarea locurilor de parcare

Amenajarea spaţiilor de joacăpentru
copii

Asistenţamedicală

Iluminatul public

Impozitele

Modernizarea reţelei de canalizare

Reabilitarea trotuarelor

Zgomotul
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III.3. DIRECŢII VIITOARE 

Tabel nr. 125 Domenii potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a municipiului Tecuci 

Percent Percent of Cases
Domenii de 
dezvoltare(a) 

Industria alimentară 26.7 52.75 

Industria băuturilor alcoolice şi
nealcoolice 1.7 3.30 

Industria de confecţii textile şi de 
pielărie 7.8 15.38 

Industria lemnului / mobilier 8.3 16.48 
Industria chimică (mase plastice,
vopsele, îngrăşăminte, fire şi fibre 
sintetice etc.) 

0.6 1.10 

Industria materialelor de construcţie 
şi a sticlei 5.6 10.99 

Industria metalurgică 4.4 8.79 
Industria de maşini şi echipamente 2.8 5.49 
Industria electrotehnică 1.1 2.20 
Reciclarea deşeurilor 10.0 19.78 
Comerţul interior şi exterior 2.2 4.40 
Turismul 2.8 5.49 
Serviciile financiar – bancare 1.1 2.20 
Serviciile din domeniul informaticii şi
tehnicii de calcul 0.6 1.10 

Serviciile de cercetare – dezvoltare 1.1 2.20 
Serviciile imobiliare şi construcţiile de 
locuinţe 8.9 17.58 

Servicii Media/artistic/impresariat 
artistic 0.0 0.00 

Servicii educaţionale 9.4 18.68 
Servicii “sport”, impresariat sportiv 3.3 6.59 
Altul 1.7 3.30 

Total 100.00 200.00 
a Dichotomy group tabulated at value 

1. 
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Servicii Media/artistic/impresariat artistic
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Tabel nr. 126 Ierarhizarea Domeniilor potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a

municipiului Tecuci 

Loc 1 Loc 2 Punctaj
Industria alimentară 40 7 87 
Industria băuturilor alcoolice şi nealcoolice 0 3 3
Industria de confecţii textile şi de pielărie 5 9 19 
Industria lemnului / mobilier 5 10 20 
Industria chimică (mase plastice, vopsele, îngrăşăminte,
fire şi fibre sintetice etc.) 0 0 0
Industria materialelor de construcţie şi a sticlei

3 7 13 
Industria metalurgică 2 6 10 
Industria de maşini şi echipamente 3 2 8
Industria electrotehnică 1 1 3
Reciclarea deşeurilor 6 11 23 
Comerţul interior şi exterior 0 4 4
Turismul 2 3 7
Serviciile financiar – bancare 2 1 5
Serviciile din domeniul informaticii şi tehnicii de calcul

0 1 1
Serviciile de cercetare – dezvoltare 2 0 4
Serviciile imobiliare şi construcţiile de locuinţe

5 11 21 
Servicii Media/artistic/impresariat artistic 0 0 0
Servicii educaţionale 9 7 25 
Servicii “sport”, impresariat sportiv 2 4 8
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Tabel nr. 127 Proiecte considerate a fi potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a

municipiului Tecuci 

Percent Percent 
of 

Cases 
Proiecte(a) Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu înconjurător

5.01 22.22 
Înfiiţarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor 7.02 31.11 
Consolidarea clădirilor de patrimoniu 5.26 23.33 
Refacerea faţadelor blocurilor de locuinţe 15.54 68.89 
Crearea de centre pentru sprijinirea afacerilor 0.75 3.33 
Cresterea nivelului serviciilor de sănătate publică 12.03 53.33 
Investitii economice mari 5.01 22.22 
Servicii mai bune în domeniul educaţiei / crearea de centre de 
excelenţă 1.00 4.44 
Servicii mai bune în domeniul turismului

0.75 3.33 
Reabilitarea serviciilor de alimentare cu apă, canalizare, gaz 
metan, electricitate 7.02 31.11 
Reabilitarea infrastructurii 8.02 35.56 
Extinderea reţelei de transport în comun

1.00 4.44 
Modernizarea reţelei de transport în comun

1.00 4.44 
Refacerea zonelor pietonale din Centru

1.75 7.78 
Refacerea zonelor pietonale adiacente Centrului 1.75 7.78 
Reabilitarea/modernizarea străzilor 8.02 35.56 
Amenajarea unor parcuri şi spaţii verzi 5.26 23.33 
Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii 3.26 14.44 
Construirea de locuinţe 7.77 34.44 
Realizarea unui sistem de supraveghere video pentru prevenirea 
criminalităţii  1.75 7.78 
Realizarea unui sistem de supraveghere video a traficului 1.00 4.44 
Dezvoltarea infrastructurii pentru turism 0.00 0.00 
Construirea de locuinte sociale 0.00 0.00 
Construirea unor facilităţi destinate persoanelor cu handicap 0.00 0.00 
Construirea unor facilităţi destinate persoanelor de vârsta a treia 0.00 0.00 
Construirea unor facilităţi pentru cazarea a persoanelor fără
adăpost 0.00 0.00 

Total 100.00 443.33
a Dichotomy group tabulated at value 1.
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Extinderea reţelei de transport în comun
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Tabel nr. 128 Ierarhizarea proiectelor considerate a fi potrivite pentru dezvoltarea 

ulterioară a municipiului Tecuci 

Loc 1 Loc 2 Loc 3 Loc 4 Loc 5 Punctaj
Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu 
înconjurător 3 6 3 4 1 57 
Înfiiţarea unui sistem de colectare 
selectivă a deşeurilor 9 3 4 4 5 82 
Consolidarea clădirilor de 
patrimoniu 5 1 3 6 5 55 
Refacerea faţadelor blocurilor de 
locuinţe 23 15 10 6 2 219 
Crearea de centre pentru sprijinirea 
afacerilor 0 0 1 1 1 6
Cresterea nivelului serviciilor de 
sănătate publică 13 11 8 6 4 149 
Investitii economice mari 4 4 4 3 3 57 
Servicii mai bune în domeniul 
educaţiei / crearea de centre de 
excelenţă 1 0 1 1 1 11 
Servicii mai bune în domeniul 
turismului 0 2 0 0 1 9
Reabilitarea serviciilor de 
alimentare cu apă. canalizare. gaz 
metan. electricitate 4 10 5 3 5 86 
Reabilitarea infrastructurii 6 5 6 9 3 89 
Extinderea reţelei de transport în 
comun 0 1 1 1 1 10 
Modernizarea reţelei de transport 
în comun 0 1 1 1 1 10 
Refacerea zonelor pietonale din 
Centru 0 0 1 2 2 9 
Refacerea zonelor pietonale 
adiacente Centrului 0 0 4 2 1 17 
Reabilitarea/modernizarea străzilor 0 0 8 8 7 47 
Amenajarea unor parcuri şi spaţii 
verzi 0 4 6 2 8 46 
Amenajarea unor locuri de joacă
pentru copii 0 3 4 1 3 29 
Construirea de locuinţe 9 3 4 4 8 85 
Realizarea unui sistem de 
supraveghere video pentru 
prevenirea criminalităţii  0 1 0 2 4 12 
Realizarea unui sistem de 
supraveghere video a traficului 0 0 0 4 0 8
Dezvoltarea infrastructurii pentru 
turism 

0 0 0 0 0 0

Construirea de locuinte sociale 0 0 0 0 0 0
Construirea unor facilităţi destinate 
persoanelor cu handicap 

0 0 0 0 0 0

Construirea unor facilităţi destinate 
persoanelor de vârsta a treia 

0 0 0 0 0 0

Construirea unor facilităţi pentru 
cazarea a persoanelor fără
adăpost 

0 0 0 0 0 0
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IV.REZULTATELE CERCETĂRII ÎN 
ORAŞUL TÂRGU BUJOR
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IV.1. TÂRGU BUJOR – CONŢINUT DE IMAGINE 

Tabel nr. 129 Târgu Bujor – conţinut de imagine – Centralizator 

Mean Std. Deviation
În oraşul nostru este foarte curat 2.59 1.44

În Târgu Bujor te simţi în siguranţă pe stradă 2.90 1.31

În Târgu Bujor se găsesc foarte mulţi câini fără stăpân 4.10 1.07

În Târgu Bujor se găsesc foarte mulţi copii ai străzii 1.81 1.08

Târgu Bujor are o reţea de şcoli, licee, facultăţi foarte bine dezvoltată 3.19 1.20

În Târgu Bujor se găsesc şcoli, licee, facultăţi de foarte bună calitate 3.19 1.18

În Târgu Bujor se găsesc foarte multe magazine, supermarketuri. mall-uri 3.40 1.41

Reţeaua de transport în comun acoperă foarte bine diferitele zone ale 

oraşului 

3.29 1.24

Reţeaua de transport în comun este foarte modernă 2.79 1.08

Autobuzele/tramvaiele sunt foarte comode 2.95 1.13

Riscul de a fi furat sau agresat în autobuz/tramvai este foarte mic 2.68 1.25

Reţeaua de transport în comun face faţă foarte bine la orele de vârf 3.34 1.29

Străzile oraşului nostru sunt foarte bine asfaltate/întreţinute 1.94 1.06

Infrastructura rutieră face foarte bine faţă traficului actual 2.49 1.27

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie în general sunt foarte bine 

vizibile 

3.54 1.46

De cele mai multe ori, trotuarele sunt într-o stare avansată de degradare 3.31 1.28

Oraşul nostru are suficient de multe spaţii de parcare 2.50 1.17

Oraşul nostru are suficient de multe parcuri 2.83 1.23

Oraşul nostru este unul foarte aglomerat 1.80 0.96

Oraşul nostru este unul foarte zgomotos 2.15 1.27

Oraşul nostru are parcuri foarte bine îngrijite 2.88 1.41

Oraşul nostru are suficient de multe spaţii verzi 2.23 1.28

Oraşul nostru are suficient de multe locuri de joacă amenajate 2.58 1.38

Oraşul nostru are suficient de multe terenuri şi săli de sport 2.92 1.26

În oraşul nostru se găsesc suficiente spitale, policlinici 3.54 1.16

În oraşul nostru se găsesc spitale, policlinici foarte moderne 2.74 1.44

Oraşul nostru are o viaţă culturală foarte bogată 1.79 1.01

Oraşul nostru are suficient de multe cinematografe 1.22 0.58

Oraşul nostru are suficient de multe stranduri, piscine 1.08 0.35

Oraşul nostru are suficient de multe baruri/restaurante/cluburi 4.15 0.95

Faţadele celor mai multe instituţii de cultură din Târgu Bujor sunt foarte 2.63 1.25
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bine întreţinute 

Faţadele celor mai multe clădiri ale APL sunt foarte bine întreţinute 2.81 1.35

Faţadele celor mai multe dintre blocuri sunt foarte bine întreţinute 1.84 0.90

Per ansamblu, clădirile din oraşul nostru arată foarte bine 2.04 1.04

Oraşul nostru are o viaţă sportivă cu performanţe foarte înalte 2.02 1.11

În oraşul nostru se găsesc foarte uşor locuri de muncă 1.19 0.49

Consider că aş avea mare nevoie să particip la cursuri de calificare pe 

domeniul meu de activitate 

2.44 1.62

Aş avea mare nevoie să particip la cursuri de recalificare pe un alt 

domeniul de activitate 

2.34 1.63

În oraşul nostru se oferă salarii foarte mari pentru domeniul meu de 

activitate 

1.28 0.60

Consider că, în oraşul nostru viaţa este foarte scumpă 3.52 1.29

Consider că, preţul utilităţilor este foarte mare 3.75 1.14

Sunt foarte optimist în ceea ce priveşte viitorul acestui oraş 2.91 1.67
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Tabel nr.  130 Gradul de acord privind afirmaţia “În oraşul nostru este foarte curat” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 34.00 34.69 34.69

Dezacord 12.00 12.24 46.94
Nici acord/nici dezacord 26.00 26.53 73.47
Acord 12.00 12.24 85.71
Acord total 14.00 14.29 100.00
Total 98.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 2.00
Total 100.00

34.69

12.24

26.53

12.24

14.29

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 131 Gradul de acord privind afirmaţia „În Târgu Bujor te simţi în siguranţă pe 

stradă”

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 20.00 20.00 20.00

Dezacord 16.00 16.00 36.00
Nici acord/nici dezacord 32.00 32.00 68.00
Acord 18.00 18.00 86.00
Acord total 14.00 14.00 100.00
Total 100.00 100.00

20.00

16.00

32.00

18.00

14.00

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 132 Gradul de acord privind afirmaţia „În Târgu Bujor se găsesc foarte mulţi

câini fără stăpân” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 4.00 4.00 4.00

Dezacord 4.00 4.00 8.00
Nici acord/nici dezacord 16.00 16.00 24.00
Acord 30.00 30.00 54.00
Acord total 46.00 46.00 100.00
Total 100.00 100.00

4.00

4.00

16.00

30.00

46.00

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 133 Gradul de acord privind afirmaţia „În Târgu Bujor se găsesc foarte mulţi

copii ai străzii” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 52.00 54.17 54.17

Dezacord 22.00 22.92 77.08
Nici acord/nici dezacord 12.00 12.50 89.58
Acord 8.00 8.33 97.92
Acord total 2.00 2.08 100.00
Total 96.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 2.00
Nu răspunde 2.00
Total 4.00

Total 100.00

54.17

22.92

12.50

8.33

2.08

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 134 Gradul de acord privind afirmaţia „Târgu Bujor are o reţea de şcoli, licee, 

facultăţi foarte bine dezvoltată”

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 12.00 12.50 12.50

Dezacord 10.00 10.42 22.92
Nici acord/nici dezacord 36.00 37.50 60.42
Acord 24.00 25.00 85.42
Acord total 14.00 14.58 100.00
Total 96.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 4.00
Total 100.00

12.50

10.42

37.50

25.00

14.58

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 135 Gradul de acord privind afirmaţia „În Târgu Bujor se găsesc şcoli,  licee, 

facultăţi de foarte bună calitate” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 8.00 8.33 8.33

Dezacord 16.00 16.67 25.00
Nici acord/nici dezacord 40.00 41.67 66.67
Acord 14.00 14.58 81.25
Acord total 18.00 18.75 100.00
Total 96.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 4.00
Total 100.00

8.33

16.67

41.67

14.58

18.75

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 136 Gradul de acord privind afirmaţia „În Târgu Bujor se găsesc foarte multe 

magazine, supermarketuri, mall-uri” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 16.00 16.00 16.00

Dezacord 10.00 10.00 26.00
Nici acord/nici dezacord 20.00 20.00 46.00
Acord 26.00 26.00 72.00
Acord total 28.00 28.00 100.00
Total 100.00 100.00

16.00

10.00

20.00

26.00

28.00

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 137 Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun 

acoperă foarte bine diferitele zone ale oraşului” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 8.00 11.76 11.76

Dezacord 8.00 11.76 23.53
Nici acord/nici dezacord 20.00 29.41 52.94
Acord 20.00 29.41 82.35
Acord total 12.00 17.65 100.00
Total 68.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 6.00
Nu răspunde 26.00
Total 32.00

Total 100.00

11.76

11.76

29.41

29.41

17.65

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 138 Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun este 

foarte modernă”

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 12.00 18.18 18.18

Dezacord 8.00 12.12 30.30
Nici acord/nici dezacord 30.00 45.45 75.76
Acord 14.00 21.21 96.97
Acord total 2.00 3.03 100.00
Total 66.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 8.00
Nu răspunde 26.00
Total 34.00

Total 100.00

18.18

12.12

45.45

21.21

3.03

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 139 Gradul de acord privind afirmaţia „Autobuzele/tramvaiele sunt foarte 

comode” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 6.00 13.64 13.64

Dezacord 6.00 13.64 27.27
Nici acord/nici dezacord 20.00 45.45 72.73
Acord 8.00 18.18 90.91
Acord total 4.00 9.09 100.00
Total 44.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 10.00
Nu răspunde 46.00
Total 56.00

Total 100.00

13.64

13.64

45.45

18.18

9.09

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 140 Gradul de acord privind afirmaţia „Riscul de a fi furat sau agresat în 

autobuz/tramvai este foarte mic” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 10.00 26.32 26.32

Dezacord 4.00 10.53 36.84
Nici acord/nici dezacord 14.00 36.84 73.68
Acord 8.00 21.05 94.74
Acord total 2.00 5.26 100.00
Total 38.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 16.00
Nu răspunde 46.00
Total 62.00

Total 100.00

26.32

10.53

36.84

21.05

5.26

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 141 Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun face 

faţă foarte bine la orele de vârf” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 8.00 12.50 12.50

Dezacord 8.00 12.50 25.00
Nici acord/nici dezacord 14.00 21.88 46.88
Acord 22.00 34.38 81.25
Acord total 12.00 18.75 100.00
Total 64.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 12.00
Nu răspunde 24.00
Total 36.00

Total 100.00

12.50

12.50

21.88

34.38

18.75

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 



180

Tabel nr. 142 Gradul de acord privind afirmaţia „Străzile oraşului nostru sunt foarte 

bine asfaltate/întreţinute” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 44.00 45.83 45.83

Dezacord 24.00 25.00 70.83
Nici acord/nici dezacord 20.00 20.83 91.67
Acord 6.00 6.25 97.92
Acord total 2.00 2.08 100.00
Total 96.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 2.00
Nu răspunde 2.00
Total 4.00

Total 100.00

45.83

25.00

20.83

6.25

2.08

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 



181

Tabel nr. 143 Gradul de acord privind afirmaţia „Infrastructura rutieră face foarte bine 

faţă traficului actual” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 26.00 28.89 28.89

Dezacord 22.00 24.44 53.33
Nici acord/nici dezacord 20.00 22.22 75.56
Acord 16.00 17.78 93.33
Acord total 6.00 6.67 100.00
Total 90.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 6.00
Nu răspunde 4.00
Total 10.00

Total 100.00

28.89

24.44

22.22

17.78

6.67

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 144 Gradul de acord privind afirmaţia „Marcajele pietonale, semnele de 

circulaţie în general sunt foarte bine vizibile” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 16.00 16.00 16.00

Dezacord 8.00 8.00 24.00
Nici acord/nici dezacord 18.00 18.00 42.00
Acord 22.00 22.00 64.00
Acord total 36.00 36.00 100.00
Total 100.00 100.00

16.00

8.00

18.00

22.00

36.00

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 145 Gradul de acord privind afirmaţia „De cele mai multe ori, trotuarele sunt 

într-o stare avansată de degradare” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 14.00 14.29 14.29

Dezacord 6.00 6.12 20.41
Nici acord/nici dezacord 34.00 34.69 55.10
Acord 24.00 24.49 79.59
Acord total 20.00 20.41 100.00
Total 98.00 100.00

Missing Nu răspunde 2.00
Total 100.00

14.29

6.12

34.69

24.49

20.41

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 146 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

spaţii de parcare” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 22.00 22.92 22.92

Dezacord 30.00 31.25 54.17
Nici acord/nici dezacord 22.00 22.92 77.08
Acord 18.00 18.75 95.83
Acord total 4.00 4.17 100.00
Total 96.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 4.00
Total 100.00

22.92

31.25

22.92

18.75

4.17

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 147 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

parcuri” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 16.00 16.67 16.67

Dezacord 20.00 20.83 37.50
Nici acord/nici dezacord 36.00 37.50 75.00
Acord 12.00 12.50 87.50
Acord total 12.00 12.50 100.00
Total 96.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 2.00
Nu răspunde 2.00
Total 4.00

Total 100.00

16.67

20.83

37.50

12.50

12.50

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 148 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru este unul foarte 

aglomerat” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 50.00 51.02 51.02

Dezacord 24.00 24.49 75.51
Nici acord/nici dezacord 18.00 18.37 93.88
Acord 6.00 6.12 100.00
Total 98.00 100.00

Missing Nu răspunde 2.00
Total 100.00

51.02

24.49

18.37

6.12

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord
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Tabel nr. 149 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru este unul foarte 

zgomotos” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 42.00 43.75 43.75

Dezacord 20.00 20.83 64.58
Nici acord/nici dezacord 18.00 18.75 83.33
Acord 10.00 10.42 93.75
Acord total 6.00 6.25 100.00
Total 96.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 2.00
Nu răspunde 2.00
Total 4.00

Total 100.00

43.75

20.83

18.75

10.42

6.25

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 150 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are parcuri foarte bine 

îngrijite” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 26.00 26.00 26.00

Dezacord 12.00 12.00 38.00
Nici acord/nici dezacord 24.00 24.00 62.00
Acord 24.00 24.00 86.00
Acord total 14.00 14.00 100.00
Total 100.00 100.00

26.00

12.00

24.00

24.00

14.00

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 151 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

spaţii verzi” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 40.00 41.67 41.67

Dezacord 16.00 16.67 58.33
Nici acord/nici dezacord 24.00 25.00 83.33
Acord 10.00 10.42 93.75
Acord total 6.00 6.25 100.00
Total 96.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 2.00
Nu răspunde 2.00
Total 4.00

Total 100.00

41.67

16.67

25.00

10.42

6.25

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 152 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

locuri de joacă amenajate” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 28.00 29.17 29.17

Dezacord 24.00 25.00 54.17
Nici acord/nici dezacord 14.00 14.58 68.75
Acord 20.00 20.83 89.58
Acord total 10.00 10.42 100.00
Total 96.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 4.00
Total 100.00

29.17

25.00

14.58

20.83

10.42

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total

 



191

Tabel nr. 153 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

terenuri şi săli de sport” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 14.00 14.00 14.00

Dezacord 28.00 28.00 42.00
Nici acord/nici dezacord 22.00 22.00 64.00
Acord 24.00 24.00 88.00
Acord total 12.00 12.00 100.00
Total 100.00 100.00

14.00

28.00

22.00

24.00

12.00

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 154 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se găsesc suficiente 

spitale, policlinici” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 6.00 6.00 6.00

Dezacord 12.00 12.00 18.00
Nici acord/nici dezacord 28.00 28.00 46.00
Acord 30.00 30.00 76.00
Acord total 24.00 24.00 100.00
Total 100.00 100.00

6.00

12.00

28.00

30.00

24.00

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 155 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se găsesc spitale, 

policlinici foarte moderne” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 30.00 31.91 31.91

Dezacord 10.00 10.64 42.55
Nici acord/nici dezacord 18.00 19.15 61.70
Acord 26.00 27.66 89.36
Acord total 10.00 10.64 100.00
Total 94.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 6.00
Total 100.00

31.91

10.64

19.15

27.66

10.64

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 156 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are o viaţă culturală

foarte bogată”

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 50.00 52.08 52.08

Dezacord 24.00 25.00 77.08
Nici acord/nici dezacord 16.00 16.67 93.75
Acord 4.00 4.17 97.92
Acord total 2.00 2.08 100.00
Total 96.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 4.00
Total 100.00

52.08

25.00

16.67

4.17

2.08

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 157 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

cinematografe” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 86.00 86.00 86.00

Dezacord 6.00 6.00 92.00
Nici acord/nici dezacord 8.00 8.00 100.00
Total 100.00 100.00

86.00

6.00

8.00

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord
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Tabel nr. 158 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

ştranduri, piscine” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 90.00 93.75 93.75

Dezacord 4.00 4.17 97.92
Nici acord/nici dezacord 2.00 2.08 100.00
Total 96.00 100.00

Missing Nu răspunde 4.00
Total 100.00

93.75

4.17

2.08

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord
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Tabel nr. 159 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

baruri/restaurante/cluburi” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord 4.00 4.17 4.17

Nici acord/nici dezacord 24.00 25.00 29.17
Acord 22.00 22.92 52.08
Acord total 46.00 47.92 100.00
Total 96.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 2.00
Nu răspunde 2.00
Total 4.00

Total 100.00

4.17

25.00

22.92

47.92

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 160 Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe instituţii de 

cultură din Târgu Bujor sunt foarte bine întreţinute” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 24.00 27.91 27.91

Dezacord 12.00 13.95 41.86
Nici acord/nici dezacord 26.00 30.23 72.09
Acord 20.00 23.26 95.35
Acord total 4.00 4.65 100.00
Total 86.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 10.00
Nu răspunde 4.00
Total 14.00

Total 100.00

27.91

13.95

30.23

23.26

4.65

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 161 Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe clădiri ale 

APL sunt foarte bine întreţinute” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 20.00 23.26 23.26

Dezacord 14.00 16.28 39.53
Nici acord/nici dezacord 26.00 30.23 69.77
Acord 14.00 16.28 86.05
Acord total 12.00 13.95 100.00
Total 86.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 6.00
Nu răspunde 8.00
Total 14.00

Total 100.00

23.26

16.28

30.23

16.28

13.95

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 162 Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe dintre 

blocuri sunt foarte bine întreţinute” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 42.00 46.67 46.67

Dezacord 22.00 24.44 71.11
Nici acord/nici dezacord 24.00 26.67 97.78
Acord 2.00 2.22 100.00
Total 90.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 2.00
Nu răspunde 8.00
Total 10.00

Total 100.00

46.67

24.44

26.67

2.22

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord
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Tabel nr. 163 Gradul de acord privind afirmaţia „Per ansamblu, clădirile din oraşul 

nostru arată foarte bine” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 38.00 38.78 38.78

Dezacord 30.00 30.61 69.39
Nici acord/nici dezacord 18.00 18.37 87.76
Acord 12.00 12.24 100.00
Total 98.00 100.00

Missing Nu răspunde 2.00
Total 100.00

38.78

30.61

18.37

12.24

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord
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Tabel nr. 164 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are o viaţă sportivă cu 

performanţe foarte înalte” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 44.00 47.83 47.83

Dezacord 12.00 13.04 60.87
Nici acord/nici dezacord 26.00 28.26 89.13
Acord 10.00 10.87 100.00
Total 92.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 6.00
Nu răspunde 2.00
Total 8.00

Total 100.00

47.83

13.04

28.26

10.87

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord
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Tabel nr. 165 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se găsesc foarte uşor 

locuri de muncă”

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 82.00 85.42 85.42

Dezacord 10.00 10.42 95.83
Nici acord/nici dezacord 4.00 4.17 100.00
Total 96.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 2.00
Nu răspunde 2.00
Total 4.00

Total 100.00

85.42

10.42

4.17

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord
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Tabel nr. 166 Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că aş avea mare nevoie să

particip la cursuri de calificare pe domeniul meu de activitate” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 38.00 48.72 48.72

Dezacord 6.00 7.69 56.41
Nici acord/nici dezacord 10.00 12.82 69.23
Acord 10.00 12.82 82.05
Acord total 14.00 17.95 100.00
Total 78.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 12.00
Nu răspunde 10.00
Total 22.00

Total 100.00

48.72

7.69

12.82

12.82

17.95

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 167 Gradul de acord privind afirmaţia „Aş avea mare nevoie să particip la 

cursuri de recalificare pe un alt domeniul de activitate” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 40.00 52.63 52.63

Dezacord 4.00 5.26 57.89
Nici acord/nici dezacord 14.00 18.42 76.32
Acord 2.00 2.63 78.95
Acord total 16.00 21.05 100.00
Total 76.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 14.00
Nu răspunde 10.00
Total 24.00

Total 100.00

52.63

5.26

18.42

2.63

21.05

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 168 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se oferă salarii foarte 

mari pentru domeniul meu de activitate” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 64.00 80.00 80.00

Dezacord 10.00 12.50 92.50
Nici acord/nici dezacord 6.00 7.50 100.00
Total 80.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 14.00
Nu răspunde 6.00
Total 20.00

Total 100.00

80.00

12.50

7.50

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord
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Tabel nr. 169 Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că, în oraşul nostru viaţa

este foarte scumpă”

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 10.00 10.42 10.42

Dezacord 8.00 8.33 18.75
Nici acord/nici dezacord 28.00 29.17 47.92
Acord 22.00 22.92 70.83
Acord total 28.00 29.17 100.00
Total 96.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 2.00
Nu răspunde 2.00
Total 4.00

Total 100.00

10.42

8.33

29.17

22.92

29.17

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 170 Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că, preţul utilităţilor este 

foarte mare” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 4.00 4.17 4.17

Dezacord 2.00 2.08 6.25
Nici acord/nici dezacord 46.00 47.92 54.17
Acord 6.00 6.25 60.42
Acord total 38.00 39.58 100.00
Total 96.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 2.00
Nu răspunde 2.00
Total 4.00

Total 100.00

4.17

2.08

47.92

6.25

39.58

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 171 Gradul de acord privind afirmaţia „Sunt foarte optimist în ceea ce 

priveşte viitorul acestui oraş”

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 34.00 36.17 36.17

Dezacord 6.00 6.38 42.55
Nici acord/nici dezacord 12.00 12.77 55.32
Acord 18.00 19.15 74.47
Acord total 24.00 25.53 100.00
Total 94.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 2.00
Nu răspunde 4.00
Total 6.00

Total 100.00

36.17

6.38

12.77

19.15

25.53

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 172 Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în oraşul Târgu Bujor 

Percen
t

Valid 
Percent 

Cumulative Percent

Vali
d

Lipsa locurilor de muncă 24.00 24.00 24.00

Modernizarea/refacerea drumurilor 18.00 18.00 42.00
Racordarea la sistemul de alimentare cu 
apă

12.00 12.00 54.00

NS/NR 12.00 12.00 66.00
Racordarea la sistemul de alimentare cu 
gaz 

6.00 6.00 72.00

Racordarea la sistemul de canalizare 6.00 6.00 78.00
Câinii vagabonzi 2.00 2.00 80.00
Iluminatul public 2.00 2.00 82.00
Nivel de trai redus 2.00 2.00 84.00
Consolidarea blocurilor 2.00 2.00 86.00
Învăţământul 2.00 2.00 88.00
Ineficienţa administraţiei publice locale 2.00 2.00 90.00
Poluarea fonică 2.00 2.00 92.00
Activitatea ineficientă a poliţiei 2.00 2.00 94.00
Agricultura este slab mecanizată 2.00 2.00 96.00
Probleme de mediu 2.00 2.00 98.00
Insuficienţa personalului medical/calitatea 
scazută a acestuia 

2.00 2.00 100.00

Total 100.00 100.00
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24.00

18.00

12.00

12.00

6.00

6.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Lipsa locurilor de muncă

Modernizarea/refacerea drumurilor

Racordarea la sistemul de alimentare cu apă

NS/NR

Racordarea la sistemul de alimentare cu gaz

Racordarea la sistemul de canalizare

Câinii vagabonzi

Iluminatul public

Nivel de trai redus

Consolidarea blocurilor

Învăţământul

Ineficienţa administraţiei publice locale

Poluarea fonică

Activitatea ineficientă a poliţiei

Agricultura este slab mecanizată

Probleme de mediu

Insuficienţa personalului medical/calitatea scazută a
acestuia
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Tabel nr. 173 Oraşe care au impresionat în mod deosebit prin performanţa

administraţiei publice locale 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid NS/NR 16.00 16.00 16.00

Braşov 14.00 14.00 30.00
Galaţi 12.00 12.00 42.00
Sibiu 10.00 10.00 52.00
Tecuci 8.00 8.00 60.00
Iaşi 8.00 8.00 68.00
Piteşti 6.00 6.00 74.00
Piatra Neamţ 6.00 6.00 80.00
Constanţa 4.00 4.00 84.00
Sighişoara 2.00 2.00 86.00
Bucureşti 2.00 2.00 88.00
Târgu Bujor 2.00 2.00 90.00
Oradea 2.00 2.00 92.00
Bacău 2.00 2.00 94.00
Buşteni 2.00 2.00 96.00
Bârlad 2.00 2.00 98.00
Cluj Napoca 2.00 2.00 100.00
Total 100.00 100.00

16.00
14.00

12.00
10.00

8.00
8.00

6.00
6.00

4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

NS/NR
Braşov
Galaţi
Sibiu

Tecuci
Iaşi

Piteşti
Piatra Neamţ

Constanţa
Sighişoara
Bucureşti

Târgu Bujor
Oradea
Bacău

Buşteni
Bârlad

Cluj Napoca
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Tabel nr. 174 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Braşov 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Liniştea 42.86 42.86 42.86

Drumurile 14.29 14.29 57.14
Curăţenia 14.29 14.29 71.43
NS/NR 14.29 14.29 85.71
Nu au câini vagabonzi 14.29 14.29 100.00
Total 100.00 100.00

42.86

14.29

14.29

14.29

14.29

Liniştea

Drumurile

Curăţenia

NS/NR

Nu au câini
vagabonzi
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Tabel nr. 175 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Galaţi

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Curăţenia 33.33 33.33 33.33

Arhitectura oraşului 16.67 16.67 50.00
Barurile/cafenele 16.67 16.67 66.67
Liniştea 16.67 16.67 83.33
NS/NR 16.67 16.67 100.00
Total 100.00 100.00

33.33

16.67

16.67

16.67

16.67

Curăţenia

Arhitectura
oraşului

Barurile/cafenele

Liniştea

NS/NR
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Tabel nr. 176 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Sibiu 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Monumentele culturale 40.00 40.00 40.00

Curăţenia 20.00 20.00 60.00
Liniştea 20.00 20.00 80.00
Infrastructura rutieră 20.00 20.00 100.00
Total 100.00 100.00

40.00

20.00

20.00

20.00

Monumentele
culturale

Curăţenia

Liniştea

Infrastructura
rutieră
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Tabel nr. 177 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Tecuci 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Liniştea 50.00 50.00 50.00

NS/NR 25.00 25.00 75.00
Arhitectura oraşului 25.00 25.00 100.00
Total 100.00 100.00

50.00

25.00

25.00

Liniştea

NS/NR

Arhitectura
oraşului
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Tabel nr. 178 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Iaşi

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid NS/NR 50.00 50.00 50.00

Monumentele culturale 25.00 25.00 75.00
Curăţenia 25.00 25.00 100.00
Total 100.00 100.00

50.00

25.00

25.00

NS/NR

Monumentele
culturale

Curăţenia
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IV. 2. ZONA DE REŞDINŢĂ 

Tabel nr. 179 Aprecieri cu privire la zona de reşedinţă 

Mean Std. Deviation
Siguranţa 6.28 2.53 
Accesul uşor la o şcoală de calitate 6.31 2.66 
Accesul uşor la un centru comercial 6.13 2.62 
Accesul uşor la reţeaua de transport în comun 6.07 3.18 
Modul în care sunt întreţinute drumurile 3.61 2.49 
Existenţa spaţiilor de parcare 4.07 2.98 
Accesul uşor la instituţiile publice 5.76 2.85 
Accesul uşor la instituţii culturale 4.78 3.20 
Accesul uşor la instituţii religioase 9.14 1.79 
Accesul uşor la facilităţi sportive 6.05 2.98 
Accesul uşor la locuri de joacă amenajate 7.22 2.80 
Accesul uşor la parcuri şi grădini publice 6.98 2.95 
„Gradul de verde” 5.65 2.82 

Existenţa spaţiilor deschise 5.91 2.69 
Liniştea 7.36 2.47 
Accesul uşor la facilităţi medicale 7.19 2.25 
Calitatea apei din reţeaua publică 4.84 2.79 
Modul de funcţionare a reţelei (întreruperi, pierderi...) 4.67 2.52 
Preţul pe mc 5.36 2.42 
Modul de funcţionare a reţelei de canalizare 4.57 2.72 
Presiunea gazului în reţea 6.00 .
Modul de funcţionare a reţelei de alimentare cu gaz (întreruperi, pierderi...) 6.00 . 
Modul de funcţionare a reţelei electrice (întreruperi, căderi de tensiune...) 8.38 1.90 
Iluminatul public 6.49 2.48 
Accesul la internet/cablu 8.73 1.66 
Serviciile de salubritate (colectare gunoi) 7.69 1.86 
Calitatea aerului 8.33 1.74 
Estetica de ansamblu a clădirilor şi spaţiilor 5.85 2.12 
Notă, per ansamblu 6.64 1.86 
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9.14

8.73

8.38

8.33

7.69

7.36

7.22

7.19

6.98

6.49

6.31

6.28

6.13

6.07

6.05

6.00

6.00

5.91

5.85

5.76

5.65

5.36

4.84

4.78

4.67

4.57

4.07

3.61

Accesul uşor la instituţii religioase

Accesul la internet/cablu

Modul de funcţionare a reţelei electrice (întreruperi, căderi
de tensiune...)

Calitatea aerului

Serviciile de salubritate (colectare gunoi)

Liniştea

Accesul uşor la locuri de joacă amenajate

Accesul uşor la facilităţi medicale

Accesul uşor la parcuri şi grădini publice

Iluminatul public

Accesul uşor la o şcoală de calitate

Siguranţa

Accesul uşor la un centru comercial

Accesul uşor la reţeaua de transport în comun

Accesul uşor la facilităţi sportive

Presiunea gazului în reţea

Modul de funcţionare a reţelei de alimentare cu gaz
(întreruperi, pierderi...)

Existenţa spaţiilor deschise

Estetica de ansamblu a clădirilor ş i spaţiilor

Accesul uşor la instituţiile publice

 „Gradul de verde”

Preţul pe mc

Calitatea apei din reţeaua publică

Accesul uşor la instituţii culturale

Modul de funcţionare a reţelei (întreruperi, pierderi...)

Modul de funcţionare a reţelei de canalizare

Existenţa spaţiilor de parcare

Modul în care sunt întreţinute drumurile
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Tabel nr. 180 Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona de reşedinţă 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Starea drumurilor/străzilor 34.00 34.00 34.00
NS/NR 26.00 26.00 60.00
Lipsa racordului la utilităţile publice 14.00 14.00 74.00
Modul de funcţionare a sistemului de 
canalizare 

8.00 8.00 82.00

Modul de funcţionare a sistemului de 
alimentare cu gaze 

4.00 4.00 86.00

Modul de funcţionare a sistemului de 
alimentare cu apă

4.00 4.00 90.00

Accesul dificil la instituţiile de învăţământ 2.00 2.00 92.00
Lipsa spaţiilor verzi 2.00 2.00 94.00
Faţadele blocurilor de locuinţe 2.00 2.00 96.00
Structura de rezistenţă a blocurilor de locuinţe 2.00 2.00 98.00
Câinii vagabonzi 2.00 2.00 100.00
Total 100.00 100.00

34.00

26.00

14.00

8.00

4.00

4.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Starea
drumurilor/străzilor

NS/NR

Lipsa racordului la
utilităţile publice

Modul de
funcţionare a

Modul de
funcţionare a

Modul de
funcţionare a

Accesul dificil la
instituţiile de

Lipsa spaţiilor verzi

Faţadele blocurilor
de locuinţe

Structura de
rezistenţă a

Câinii vagabonzi
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IV.3. DIRECŢII VIITOARE 

Tabel nr. 181 Domenii potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a oraşului Târgu Bujor 

Percent Percent of Cases
Domenii de 
dezvoltare(a) 

Industria alimentară
11.34 22.92

Indistria băuturilor alcoolice 1.03 2.08
Industria de confecţii textile şi de 
pielărie 17.53 35.42
Industria lemnului/mobilier 17.53 35.42
Industria chimică (mase plastice.
vopsele. îngrăşăminte. fire şi fibre 
sintetice etc.) 2.06 4.17
Industria materialelor de construcţie 
şi a sticlei 3.09 6.25
Industria metalurgică
Industria de maşini şi echipamente
Industria electrotehnică 1.03 2.08
Reciclarea deşeurilor 3.09 6.25
Comerţul interior şi exterior 3.09 6.25
Turismul 2.06 4.17
Serviciile financiar-bancare 2.06 4.17
Servicii de cercetare-dezvoltare 5.15 10.42
Servicii imobiliare şi construcţiile de
locuinţe 15.46 31.25
Servicii media/artistic/impresariat 
artistic 10.31 20.83
Servicii educaţionale 0.00 0.00
Servicii "sport". impresariat sportiv 1.03 2.08
Agricultură 4.12 8.33

Total 100.00 202.08
a Dichotomy group tabulated at value 

1. 
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35.42

35.42

31.25

22.92

20.83

10.42

8.33

6.25

6.25

6.25

4.17

4.17

4.17

2.08

2.08

2.08

0.00

0.00

0.00

Industria de confecţii textile şi de pielărie

Industria lemnului/mobilier

Servicii imobiliare şi construcţiile de locuinţe

Industria alimentară

Servicii media/artistic/impresariat artistic

Servicii de cercetare-dezvoltare

Agricultură

Industria materialelor de construcţie şi a sticlei

Reciclarea deşeurilor

Comerţul interior şi exterior

Industria chimică (mase plastice, vopsele,
îngrăşăminte, fire şi fibre sintetice etc.)

Turismul

Serviciile financiar-bancare

Indistria băuturilor alcoolice

Industria electrotehnică

Servicii "sport", impresariat sportiv

Industria metalurgică

Industria de maş ini şi echipamente

Servicii educaţionale
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Tabel nr. 182 Ierarhizarea domeniilor potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a oraşului 

Târgu Bujor 

Loc 1 Loc 2 Punctaj
Industria alimentară 3.00 8.00 14.00
Industria băuturilor alcoolice şi nealcoolice 0.00 1.00 1.00
Industria de confecţii textile şi de pielărie 7.00 7.00 21.00
Industria lemnului / mobilier 9.00 7.00 25.00
Industria chimică (mase plastice. vopsele. îngrăşăminte.
fire şi fibre sintetice etc.) 

1.00 1.00 3.00

Industria materialelor de construcţie şi a sticlei 2.00 1.00 5.00

Industria metalurgică 0.00 0.00 0.00
Industria de maşini şi echipamente 0.00 0.00 0.00
Industria electrotehnică 0.00 1.00 1.00
Reciclarea deşeurilor 1.00 2.00 4.00
Comerţul interior şi exterior 1.00 2.00 4.00
Turismul 2.00 2.00
Serviciile financiar – bancare 1.00 1.00 3.00
Serviciile din domeniul informaticii şi tehnicii de calcul 0.00 0.00 0.00

Serviciile de cercetare – dezvoltare 2.00 3.00 7.00
Serviciile imobiliare şi construcţiile de locuinţe 11.00 3.00 25.00

Servicii Media/artistic/impresariat artistic 0.00 0.00 0.00
Servicii educaţionale 6.00 4.00 16.00
Servicii “sport”. impresariat sportiv 1.00 0.00 2.00
Agricultură 3.00 6.00
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25.00

25.00

21.00
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Industria băuturilor alcoolice şi nealcoolice

Industria electrotehnică

Industria metalurgică
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Serviciile din domeniul informaticii şi tehnicii de calcul

Servicii Media/artist ic/impresariat artistic
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Tabel nr. 183 Proiecte considerate potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a oraşului 

Târgu Bujor 

Percent Percent 
of 

Cases 
Proiecte(a) Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu înconjurător

3.91 19.57
Înfiiţarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor 3.48 17.39
Consolidarea clădirilor de patrimoniu 2.17 10.87
Refacerea faţadelor blocurilor de locuinţe 14.78 73.91
Crearea de centre pentru sprijinirea afacerilor 0.43 2.17
Cresterea nivelului serviciilor de sănătate publică 6.09 30.43
Investitii economice mari 3.91 19.57
Servicii mai bune în domeniul educaţiei / crearea de centre de 
excelenţă 3.48 17.39
Servicii mai bune în domeniul turismului

0.00 0.00
Reabilitarea serviciilor de alimentare cu apă. canalizare. gaz 
metan. electricitate 13.91 69.57
Reabilitarea infrastructurii 4.35 21.74
Extinderea reţelei de transport în comun

2.17 10.87
Modernizarea reţelei de transport în comun

1.30 6.52
Refacerea zonelor pietonale din Centru

3.04 15.22
Refacerea zonelor pietonale adiacente Centrului 0.87 4.35
Reabilitarea/modernizarea străzilor 10.87 54.35
Amenajarea unor parcuri şi spaţii verzi 2.17 10.87
Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii 0.87 4.35
Construirea de locuinţe 11.30 56.52
Dezvoltarea infrastructurii pentru turism 0.00 0.00
Realizarea unui sistem de supraveghere video a traficului 0.00 0.00
Realizarea unui sistem de supraveghere video pentru prevenirea 
criminalităţii 2.17 10.87
Construirea de locuinte sociale 2.61 13.04
Construirea unor facilităţi destinate persoanelor cu handicap 1.74 8.70
Construirea unor facilităţi destinate persoanelor de vârsta a treia 1.74 8.70
Construirea unor facilităţi pentru cazarea persoanelor fără adăpost 2.61 13.04

Total 100.00 500.00
a Dichotomy group tabulated at value 1.
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Construirea unor facilităţi destinate persoanelor de vârsta a treia

Modernizarea reţelei de transport în comun

Refacerea zonelor pietonale adiacente Centrului

Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii

Crearea de centre pentru sprijinirea afacerilor

Servicii mai bune în domeniul turismului

Dezvoltarea infrastructurii pentru turism

Realizarea unui sistem de supraveghere video a traficului
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Tabel nr. 184 Ierarhizarea proiectelor considerate a fi potrivite pentru dezvoltarea 

ulterioară a oraşului Târgu Bujor 

Loc 1 Loc 2 Loc 3 Loc 4 Loc 5 Punctaj
Imbunătăţirea condiţiilor de mediu 
înconjurător 

0 1 2 3 3 19

Înfiiţarea unui sistem de colectare 
selectivă a deşeurilor 

0 2 2 2 2 20

Consolidarea clădirilor de patrimoniu 0 1 1 1 2 11
Refacerea faţadelor blocurilor de 
locuinţe

12 3 5 6 0 99

Crearea de centre pentru sprijinirea 
afacerilor 

0 1 0 0 0 4

Cresterea nivelului serviciilor de 
sănătate publică

1 3 5 2 2 38

Investitii economice mari 2 5 0 0 2 32
Servicii mai bune în domeniul 
educaţiei / crearea de centre de 
excelenţă 

0 0 3 3 1 16

Servicii mai bune în domeniul 
turismului 

0 0 0 0 0 0

Reabilitarea serviciilor de alimentare 
cu apă. canalizare. gaz metan. 
electricitate 

15 8 5 0 1 123

Reabilitarea infrastructurii 0 1 0 2 4 12
Extinderea reţelei de transport în 
comun 

0 2 1 1 0 13

Modernizarea reţelei de transport în 
comun 

0 2 0 0 1 9

Refacerea zonelor pietonale din 
Centru 

0 0 3 2 0 13

Refacerea zonelor pietonale 
adiacente Centrului 

0 0 0 2 0 4

Reabilitarea/modernizarea străzilor 4 3 4 6 7 63
Amenajarea unor parcuri şi spaţii 
verzi 

0 0 2 1 2 10

Amenajarea unor locuri de joacă
pentru copii 

0 0 1 0 1 4

Construirea de locuinţe 5 7 5 6 2 82
Realizarea unui sistem de 
supraveghere video pentru 
prevenirea criminalităţii 

0 1 0 1 3 9

Realizarea unui sistem de 
supraveghere video a traficului 

0 0 0 0 0 0

Dezvoltarea infrastructurii pentru 
turism 

0 0 0 0 0 0

Construirea de locuinţe sociale 2 1 1 1 19
Construirea unor facilităţi destinate 
persoanelor de vârsta a treia 

0 0 1 1 2 7

Construirea unor facilităţi destinate 
persoanelor cu handicap 

0 0 1 1 2 7

Construirea unor facilităţi pentru 
cazarea a persoanelor fără adăpost 

1 0 1 1 2 12
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123.00

99.00

82.00

63.00

38.00

32.00

20.00

19.00

19.00

16.00

13.00

13.00

12.00

12.00

11.00

10.00

9.00

9.00

7.00

7.00

4.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitarea serviciilor de alimentare cu apă,
canalizare, gaz metan, electricitate

Refacerea faţadelor blocurilor de locuinţe

Construirea de locuinţe

Reabilitarea/modernizarea străzilor

Cresterea nivelului serviciilor de sănătate
publică

Investitii economice mari

Înfiiţarea unui sistem de colectare selectivăa
deşeurilor

Imbunătăţirea condiţiilor de mediu înconjurător

Construirea de locuinţe sociale

Servicii mai bune în domeniul educaţiei /
crearea de centre de excelenţă

Extinderea reţelei de transport în comun

Refacerea zonelor pietonale din Centru

Reabilitarea infrastructurii

Construirea unor facilităţi pentru cazarea a
persoanelor fărăadăpost

Consolidarea clădirilor de patrimoniu

Amenajarea unor parcuri şi spaţii verzi

Modernizarea reţelei de transport în comun

Realizarea unui sistem de supraveghere video
pentru prevenirea criminalităţii

Construirea unor facilităţi destinate
persoanelor de vârsta a treia

Construirea unor facilităţi destinate
persoanelor cu handicap

Crearea de centre pentru sprijinirea afacerilor

Refacerea zonelor pietonale adiacente
Centrului

Amenajarea unor locuri de joacăpentru copii

Servicii mai bune în domeniul turismului

Realizarea unui sistem de supraveghere video
a traficului

Dezvoltarea infrastructurii pentru turism
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V. REZULTATELE CERCETĂRII ÎN 
ORAŞUL BEREŞTI
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V.1. BEREŞTI – CONŢINUT DE IMAGINE 

Tabel nr.  185 Bereşti – conţinut de imagine - centralizator 

Mean Std. 

Deviation 

În oraşul nostru este foarte curat 3.36 1.191 

În Bereşti te simţi în siguranţă pe stradă 3.84 1.280 

În Bereşti se găsesc foarte mulţi câini fără stăpân 4.32 1.151 

În Bereşti se găsesc foarte mulţi copii ai străzii 1.87 1.076 

Bereştiul are o reţea de şcoli, licee, facultăţi foarte bine dezvoltată 3.13 1.115 

În Bereşti se găsesc şcoli, licee, facultăţi de foarte bună calitate 3.13 1.160 

În Bereşti se găsesc foarte multe magazine, supermarketuri, mall-uri 2.88 1.073 

Reţeaua de transport în comun acoperă foarte bine diferitele zone ale 

oraşului 
2.14 1.167 

Reţeaua de transport în comun este foarte modernă 2.05 .916 

Autobuzele/tramvaiele sunt foarte comode 2.41 1.322 

Riscul de a fi furat sau agresat în autobuz/tramvai este foarte mic 3.09 1.634 

Reţeaua de transport în comun face faţă foarte bine la orele de vârf 2.47 1.285 

Străzile oraşului nostru sunt foarte bine asfaltate/întreţinute 2.75 1.246 

Infrastructura rutieră face foarte bine faţă traficului actual 2.84 1.264 

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie în general sunt foarte bine 

vizibile 
3.85 1.148 

De cele mai multe ori, trotuarele sunt într-o stare avansată de degradare 2.59 1.171 

Oraşul nostru are suficient de multe spaţii de parcare 2.57 1.003 

Oraşul nostru are suficient de multe parcuri 2.96 1.160 

Oraşul nostru este unul foarte aglomerat 1.85 .859 

Oraşul nostru este unul foarte zgomotos 2.17 1.028 

Oraşul nostru are parcuri foarte bine îngrijite 2.98 1.145 

Oraşul nostru are suficient de multe spaţii verzi 3.00 1.088 

Oraşul nostru are suficient de multe locuri de joacă amenajate 2.45 .996 

Oraşul nostru are suficient de multe terenuri şi săli de sport 2.90 1.141 

În oraşul nostru se găsesc suficiente spitale, policlinici 1.72 .882 

În oraşul nostru se găsesc spitale, policlinici foarte moderne 1.35 .526 

Oraşul nostru are o viaţă culturală foarte bogată 1.84 1.067 

Oraşul nostru are suficient de multe cinematografe 1.28 .536 

Oraşul nostru are suficient de multe stranduri, piscine 1.11 .383 

Oraşul nostru are suficient de multe baruri/restaurante/cluburi 3.57 1.078 
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Faţadele celor mai multe instituţii de cultură din Bereşti sunt foarte bine 

întreţinute 
2.79 1.288 

Faţadele celor mai multe clădiri ale APL sunt foarte bine întreţinute 2.47 1.272 

Faţadele celor mai multe dintre blocuri sunt foarte bine întreţinute 1.84 1.007 

Per ansamblu, clădirile din oraşul nostru arată foarte bine 2.22 1.046 

Oraşul nostru are o viaţă sportivă cu performanţe foarte înalte 1.63 .815 

În oraşul nostru se găsesc foarte uşor locuri de muncă 1.16 .618 

Consider că aş avea mare nevoie să particip la cursuri de calificare pe 

domeniul meu de activitate 
3.35 1.412 

Aş avea mare nevoie să particip la cursuri de recalificare pe un alt 

domeniul de activitate 
3.16 1.539 

În oraşul nostru se oferă salarii foarte mari pentru domeniul meu de 

activitate 
1.59 .923 

Consider că, în oraşul nostru viaţa este foarte scumpă 3.50 1.266 

Consider că, preţul utilităţilor este foarte mare 3.24 1.182 

Sunt foarte optimist în ceea ce priveşte viitorul acestui oraş 2.69 1.388 
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Tabel nr.  186 Gradul de acord privind afirmaţia “În oraşul nostru este foarte curat” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 4.00 4.00 4.00

Dezacord 22.00 22.00 26.00
Nici acord/nici dezacord 32.00 32.00 58.00
Acord 18.00 18.00 76.00
Acord total 24.00 24.00 100.00
Total 100.00 100.00

4.00

22.00

32.00

18.00

24.00

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 187 Gradul de acord privind afirmaţia „În Bereşti te simţi în siguranţă pe 

stradă”

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 10.00 10.20 10.20

Dezacord 4.00 4.08 14.29
Nici acord/nici dezacord 16.00 16.33 30.61
Acord 30.00 30.61 61.22
Acord total 38.00 38.78 100.00
Total 98.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 2.00
Total 100.00

10.20

4.08

16.33

30.61

38.78

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 188 Gradul de acord privind afirmaţia „În Bereşti se găsesc foarte mulţi câini 

fără stăpân” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 6.00 6.00 6.00

Dezacord 2.00 2.00 8.00
Nici acord/nici dezacord 12.00 12.00 20.00
Acord 14.00 14.00 34.00
Acord total 66.00 66.00 100.00
Total 100.00 100.00

6.00

2.00

12.00

14.00

66.00

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 189 Gradul de acord privind afirmaţia „În Bereşti se găsesc foarte mulţi copii 

ai străzii” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 42.00 44.68 44.68

Dezacord 36.00 38.30 82.98
Nici acord/nici dezacord 6.00 6.38 89.36
Acord 6.00 6.38 95.74
Acord total 4.00 4.26 100.00
Total 94.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 6.00
Total 100.00

44.68

38.30

6.38

6.38

4.26

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 190 Gradul de acord privind afirmaţia „Bereştiul are o reţea de şcoli, licee, 

facultăţi foarte bine dezvoltată”

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 12.00 12.77 12.77

Dezacord 8.00 8.51 21.28
Nici acord/nici dezacord 38.00 40.43 61.70
Acord 28.00 29.79 91.49
Acord total 8.00 8.51 100.00
Total 94.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 4.00
Nu răspunde 2.00
Total 6.00

Total 100.00

12.77

8.51

40.43

29.79

8.51

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 191 Gradul de acord privind afirmaţia „În Bereşti se găsesc şcoli, licee, 

facultăţi de foarte bună calitate” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 10.00 10.42 10.42

Dezacord 18.00 18.75 29.17
Nici acord/nici dezacord 28.00 29.17 58.33
Acord 30.00 31.25 89.58
Acord total 10.00 10.42 100.00
Total 96.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 4.00
Total 100.00

10.42

18.75

29.17

31.25

10.42

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 192 Gradul de acord privind afirmaţia „În Bereşti se găsesc foarte multe 

magazine, supermarketuri, mall-uri” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 12.00 12.24 12.24

Dezacord 24.00 24.49 36.73
Nici acord/nici dezacord 28.00 28.57 65.31
Acord 32.00 32.65 97.96
Acord total 2.00 2.04 100.00
Total 98.00 100.00

Missing Nu răspunde 2.00
Total 100.00

12.24

24.49

28.57

32.65

2.04

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 193 Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun 

acoperă foarte bine diferitele zone ale oraşului” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 28.00 40.00 40.00

Dezacord 16.00 22.86 62.86
Nici acord/nici dezacord 16.00 22.86 85.71
Acord 8.00 11.43 97.14
Acord total 2.00 2.86 100.00
Total 70.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 14.00
Nu răspunde 16.00
Total 30.00

Total 100.00

40.00

22.86

22.86

11.43

2.86

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total

 



240

Tabel nr. 194 Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun este 

foarte modernă”

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 28.00 35.90 35.90

Dezacord 20.00 25.64 61.54
Nici acord/nici dezacord 28.00 35.90 97.44
Acord 2.00 2.56 100.00
Total 78.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 6.00
Nu răspunde 16.00
Total 22.00

Total 100.00

35.90

25.64

35.90

2.56

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord
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Tabel nr. 195 Gradul de acord privind afirmaţia „Autobuzele/tramvaiele sunt foarte 

comode” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 28.00 37.84 37.84

Dezacord 8.00 10.81 48.65
Nici acord/nici dezacord 24.00 32.43 81.08
Acord 8.00 10.81 91.89
Acord total 6.00 8.11 100.00
Total 74.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 10.00
Nu răspunde 16.00
Total 26.00

Total 100.00

37.84

10.81

32.43

10.81

8.11

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 196 Gradul de acord privind afirmaţia „Riscul de a fi furat sau agresat în 

autobuz/tramvai este foarte mic” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 16.00 25.00 25.00

Dezacord 12.00 18.75 43.75
Nici acord/nici dezacord 6.00 9.38 53.13
Acord 10.00 15.63 68.75
Acord total 20.00 31.25 100.00
Total 64.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 8.00
Nu răspunde 28.00
Total 36.00

Total 100.00

25.00

18.75

9.38

15.63

31.25

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 197 Gradul de acord privind afirmaţia „Reţeaua de transport în comun face 

faţă foarte bine la orele de vârf” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 22.00 32.35 32.35

Dezacord 12.00 17.65 50.00
Nici acord/nici dezacord 18.00 26.47 76.47
Acord 12.00 17.65 94.12
Acord total 4.00 5.88 100.00
Total 68.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 10.00
Nu răspunde 22.00
Total 32.00

Total 100.00

32.35

17.65

26.47

17.65

5.88

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total

 



244

Tabel nr. 198 Gradul de acord privind afirmaţia „Străzile oraşului nostru sunt foarte 

bine asfaltate/întreţinute” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 16.00 16.67 16.67

Dezacord 28.00 29.17 45.83
Nici acord/nici dezacord 28.00 29.17 75.00
Acord 12.00 12.50 87.50
Acord total 12.00 12.50 100.00
Total 96.00 100.00

Missing Nu răspunde 4.00
Total 100.00

16.67

29.17

29.17

12.50

12.50

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 199 Gradul de acord privind afirmaţia „Infrastructura rutieră face foarte bine 

faţă traficului actual” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 18.00 18.37 18.37

Dezacord 20.00 20.41 38.78
Nici acord/nici dezacord 32.00 32.65 71.43
Acord 16.00 16.33 87.76
Acord total 12.00 12.24 100.00
Total 98.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 2.00
Total 100.00

18.37

20.41

32.65

16.33

12.24

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 200 Gradul de acord privind afirmaţia „Marcajele pietonale,  semnele de 

circulaţie în general sunt foarte bine vizibile” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 4.00 4.17 4.17

Dezacord 10.00 10.42 14.58
Nici acord/nici dezacord 16.00 16.67 31.25
Acord 32.00 33.33 64.58
Acord total 34.00 35.42 100.00
Total 96.00 100.00

Missing Nu mă pot pronunţa 2.00
Nu răspunde 2.00
Total 4.00

Total 100.00

4.17

10.42

16.67

33.33

35.42

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 201 Gradul de acord privind afirmaţia „De cele mai multe ori, trotuarele sunt 

într-o stare avansată de degradare” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Dezacord total 20.00 20.41 20.41

Dezacord 26.00 26.53 46.94
Nici acord/nici dezacord 34.00 34.69 81.63
Acord 10.00 10.20 91.84
Acord total 8.00 8.16 100.00
Total 98.00 100.00

Missing Nu răspunde 2.00
Total 100.00

20.41

26.53

34.69

10.20

8.16

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 202 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

spaţii de parcare” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 14.00 15.22 15.22
Dezacord 30.00 32.61 47.83
Nici acord/nici dezacord 32.00 34.78 82.61
Acord 14.00 15.22 97.83
Acord total 2.00 2.17 100.00
Total 92.00 100.00
Nu mă pot pronunţa 6.00
Nu răspunde 2.00
Total 8.00

100.00

15.22

32.61

34.78

15.22

2.17

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 203 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

parcuri” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 12.00 12.77 12.77
Dezacord 20.00 21.28 34.04
Nici acord/nici dezacord 30.00 31.91 65.96
Acord 24.00 25.53 91.49
Acord total 8.00 8.51 100.00
Total 94.00 100.00
Nu mă pot pronunţa 2.00
Nu răspunde 4.00
Total 6.00

100.00

12.77

21.28

31.91

25.53

8.51

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 204 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru este unul foarte 

aglomerat” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 34.00 36.17 36.17
Dezacord 46.00 48.94 85.11
Nici acord/nici dezacord 10.00 10.64 95.74
Acord 2.00 2.13 97.87
Acord total 2.00 2.13 100.00
Total 94.00 100.00
Nu mă pot pronunţa 2.00
Nu răspunde 4.00
Total 6.00

100.00

36.17

48.94

10.64

2.13

2.13

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 205 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru este unul foarte 

zgomotos” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 24.00 25.53 25.53
Dezacord 44.00 46.81 72.34
Nici acord/nici dezacord 16.00 17.02 89.36
Acord 6.00 6.38 95.74
Acord total 4.00 4.26 100.00
Total 94.00 100.00
Nu răspunde 6.00

100.00

25.53

46.81

17.02

6.38

4.26

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 206 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are parcuri foarte bine 

îngrijite” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 12.00 13.04 13.04
Dezacord 14.00 15.22 28.26
Nici acord/nici dezacord 40.00 43.48 71.74
Acord 16.00 17.39 89.13
Acord total 10.00 10.87 100.00
Total 92.00 100.00
Nu răspunde 8.00

100.00

13.04

15.22

43.48

17.39

10.87

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total

 



253

Tabel nr. 207 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

spaţii verzi” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 10.00 10.00 10.00
Dezacord 18.00 18.00 28.00
Nici acord/nici dezacord 44.00 44.00 72.00
Acord 18.00 18.00 90.00
Acord total 10.00 10.00 100.00
Total 100.00 100.00

10.00

18.00

44.00

18.00

10.00

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 208 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

locuri de joacă amenajate” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 20.00 21.28 21.28
Dezacord 26.00 27.66 48.94
Nici acord/nici dezacord 34.00 36.17 85.11
Acord 14.00 14.89 100.00
Total 94.00 100.00
Nu răspunde 6.00

100.00

21.28

27.66

36.17

14.89

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord
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Tabel nr. 209 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

terenuri şi săli de sport” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 14.00 14.29 14.29
Dezacord 22.00 22.45 36.73
Nici acord/nici dezacord 26.00 26.53 63.27
Acord 32.00 32.65 95.92
Acord total 4.00 4.08 100.00
Total 98.00 100.00
Nu mă pot pronunţa 2.00

100.00

14.29

22.45

26.53

32.65

4.08

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 210 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se găsesc suficiente 

spitale, policlinici” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 50.00 50.00 50.00
Dezacord 34.00 34.00 84.00
Nici acord/nici dezacord 10.00 10.00 94.00
Acord 6.00 6.00 100.00
Total 100.00 100.00
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Tabel nr. 211 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se găsesc spitale, 

policlinici foarte moderne” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 64.00 66.67 66.67
Dezacord 30.00 31.25 97.92
Nici acord/nici dezacord 2.00 2.08 100.00
Total 96.00 100.00
Nu răspunde 4.00

100.00

66.67

31.25

2.08

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord
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Tabel nr. 212 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are o viaţă culturală

foarte bogată”

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 54.00 55.10 55.10
Dezacord 14.00 14.29 69.39
Nici acord/nici dezacord 24.00 24.49 93.88
Acord 4.00 4.08 97.96
Acord total 2.00 2.04 100.00
Total 98.00 100.00
Nu mă pot pronunţa 2.00

100.00

55.10

14.29

24.49

4.08

2.04

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 213 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

cinematografe” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 76.00 76.00 76.00
Dezacord 20.00 20.00 96.00
Nici acord/nici dezacord 4.00 4.00 100.00
Total 100.00 100.00

76.00

20.00

4.00

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord
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Tabel nr. 214 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

ştranduri, piscine” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 82.00 91.11 91.11
Dezacord 6.00 6.67 97.78
Nici acord/nici dezacord 2.00 2.22 100.00
Total 90.00 100.00
Nu mă pot pronunţa 4.00
Nu răspunde 6.00
Total 10.00

100.00

91.11

6.67

2.22

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord
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Tabel nr. 215 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are suficient de multe 

baruri/restaurante/cluburi” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 2.00 2.13 2.13
Dezacord 14.00 14.89 17.02
Nici acord/nici dezacord 28.00 29.79 46.81
Acord 28.00 29.79 76.60
Acord total 22.00 23.40 100.00
Total 94.00 100.00
Nu mă pot pronunţa 4.00
Nu răspunde 2.00
Total 6.00

100.00

2.13

14.89

29.79

29.79

23.40

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 216 Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe instituţii de 

cultură din Bereşti sunt foarte bine întreţinute” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 20.00 20.83 20.83
Dezacord 20.00 20.83 41.67
Nici acord/nici dezacord 26.00 27.08 68.75
Acord 20.00 20.83 89.58
Acord total 10.00 10.42 100.00
Total 96.00 100.00
Nu răspunde 4.00

100.00

20.83

20.83

27.08

20.83

10.42

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 217 Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe clădiri ale 

APL sunt foarte bine întreţinute” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 28.00 31.11 31.11
Dezacord 18.00 20.00 51.11
Nici acord/nici dezacord 24.00 26.67 77.78
Acord 14.00 15.56 93.33
Acord total 6.00 6.67 100.00
Total 90.00 100.00
Nu mă pot pronunţa 2.00
Nu răspunde 8.00
Total 10.00

100.00

31.11

20.00

26.67

15.56

6.67

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici
dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 218 Gradul de acord privind afirmaţia „Faţadele celor mai multe dintre 

blocuri sunt foarte bine întreţinute” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 48.00 48.98 48.98
Dezacord 26.00 26.53 75.51
Nici acord/nici dezacord 18.00 18.37 93.88
Acord 4.00 4.08 97.96
Acord total 2.00 2.04 100.00
Total 98.00 100.00
Nu răspunde 2.00

100.00

48.98

26.53

18.37

4.08

2.04

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 219 Gradul de acord privind afirmaţia „Per ansamblu, clădirile din oraşul 

nostru arată foarte bine” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 32.00 32.65 32.65
Dezacord 22.00 22.45 55.10
Nici acord/nici dezacord 36.00 36.73 91.84
Acord 6.00 6.12 97.96
Acord total 2.00 2.04 100.00
Total 98.00 100.00
Nu răspunde 2.00

100.00

32.65

22.45

36.73

6.12

2.04

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 220 Gradul de acord privind afirmaţia „Oraşul nostru are o viaţă sportivă cu 

performanţe foarte înalte” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 54.00 56.25 56.25
Dezacord 26.00 27.08 83.33
Nici acord/nici dezacord 14.00 14.58 97.92
Acord 2.00 2.08 100.00
Total 96.00 100.00
Nu mă pot pronunţa 2.00
Nu răspunde 2.00
Total 4.00

100.00

56.25

27.08

14.58

2.08

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

 



267

Tabel nr. 221 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se găsesc foarte uşor 

locuri de muncă”

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 90.00 90.00 90.00
Dezacord 8.00 8.00 98.00
Acord total 2.00 2.00 100.00
Total 100.00 100.00

90.00

8.00

2.00

Dezacord total

Dezacord

Acord total
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Tabel nr. 222 Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că aş avea mare nevoie să

particip la cursuri de calificare pe domeniul meu de activitate” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 12.00 13.95 13.95
Dezacord 16.00 18.60 32.56
Nici acord/nici dezacord 10.00 11.63 44.19
Acord 26.00 30.23 74.42
Acord total 22.00 25.58 100.00
Total 86.00 100.00
Nu mă pot pronunţa 6.00
Nu răspunde 8.00
Total 14.00

100.00

13.95

18.60

11.63

30.23

25.58

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 223 Gradul de acord privind afirmaţia „Aş avea mare nevoie să particip la 

cursuri de recalificare pe un alt domeniul de activitate” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 20.00 22.73 22.73
Dezacord 12.00 13.64 36.36
Nici acord/nici dezacord 14.00 15.91 52.27
Acord 18.00 20.45 72.73
Acord total 24.00 27.27 100.00
Total 88.00 100.00
Nu mă pot pronunţa 2.00
Nu răspunde 10.00
Total 12.00

100.00

22.73

13.64

15.91

20.45

27.27

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 224 Gradul de acord privind afirmaţia „În oraşul nostru se oferă salarii foarte 

mari pentru domeniul meu de activitate” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 56.00 63.64 63.64
Dezacord 16.00 18.18 81.82
Nici acord/nici dezacord 14.00 15.91 97.73
Acord total 2.00 2.27 100.00
Total 88.00 100.00
Nu mă pot pronunţa 6.00
Nu răspunde 6.00
Total 12.00

100.00

63.64

18.18

15.91

2.27

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord total



271

Tabel nr. 225 Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că, în oraşul nostru viaţa

este foarte scumpă”

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 8.00 8.00 8.00
Dezacord 14.00 14.00 22.00
Nici acord/nici dezacord 26.00 26.00 48.00
Acord 24.00 24.00 72.00
Acord total 28.00 28.00 100.00
Total 100.00 100.00

8.00

14.00

26.00

24.00

28.00

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 226 Gradul de acord privind afirmaţia „Consider că, preţul utilităţilor este 

foarte mare” 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 8.00 8.16 8.16
Dezacord 18.00 18.37 26.53
Nici acord/nici dezacord 30.00 30.61 57.14
Acord 26.00 26.53 83.67
Acord total 16.00 16.33 100.00
Total 98.00 100.00
Nu mă pot pronunţa 2.00

100.00

8.16

18.37

30.61

26.53

16.33

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 227 Gradul de acord privind afirmaţia „Sunt foarte optimist în ceea ce 

priveşte viitorul acestui oraş”

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Dezacord total 30.00 30.61 30.61
Dezacord 12.00 12.24 42.86
Nici acord/nici dezacord 24.00 24.49 67.35
Acord 22.00 22.45 89.80
Acord total 10.00 10.20 100.00
Total 98.00 100.00
Nu mă pot pronunţa 2.00

100.00

30.61

12.24

24.49

22.45

10.20

Dezacord total

Dezacord

Nici acord/nici dezacord

Acord

Acord total
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Tabel nr. 228 Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în oraşul Bereşti  

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Lipsa locurilor de muncă 50.00 50.00 50.00
Modernizarea şi reabilitarea străzilor 12.00 12.00 62.00
Funcţionarea reţelei de gaze 10.00 10.00 72.00
Sistemul de alimentare cu apă 10.00 10.00 82.00
Modernizarea şi reabilitarea clădirilor 6.00 6.00 88.00
Învăţământul 4.00 4.00 92.00
NS/NR 2.00 2.00 94.00
Nivelul de trai redus 2.00 2.00 96.00
Lipsa de facilităţi sportive 2.00 2.00 98.00
Racordarea la sistemul de utilităţi publice 2.00 2.00 100.00
Total 100.00 100.00

50.00

12.00

10.00

10.00

6.00

4.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Lipsa locurilor de muncă

Modernizarea şi reabilitarea
străzilor

Funcţionarea reţelei de gaze

Sistemul de alimentare cu
apă

Modernizarea şi reabilitarea
clădirilor

Învăţământul

NS/NR

Nivelul de trai redus

Lipsa de facilităţi sportive

Racordarea la sistemul de
utilităţi publice
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Tabel nr. 229 Oraşe care au impresionat în mod deosebit prin performanţa

administraţiei publice locale 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
NS/NR 22.00 22.00 22.00
Galaţi 18.00 18.00 40.00
Iaşi 14.00 14.00 54.00
Sibiu 8.00 8.00 62.00
Braşov 6.00 6.00 68.00
Piatra Neamţ 6.00 6.00 74.00
Brăila 4.00 4.00 78.00
Timişoara 4.00 4.00 82.00
Focşani 4.00 4.00 86.00
Cluj Napoca 2.00 2.00 88.00
Sfântu Gheorghe 2.00 2.00 90.00
Tg Mures 2.00 2.00 92.00
Tg Bujor 2.00 2.00 94.00
Constanţa 2.00 2.00 96.00
Râmnicu Vâlcea 2.00 2.00 98.00
Bârlad 2.00 2.00 100.00
Total 100.00 100.00

18.00
14.00

8.00
6.00
6.00

4.00
4.00
4.00

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

Galaţi
Iaşi

Sibiu
Braşov

Piatra Neamţ
Brăila

Timişoara
Focşani

Cluj Napoca
Sfântu Gheorghe

Tg Mures
Tg Bujor

Constanţa
Râmnicu Vâlcea

Bârlad
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Tabel nr. 230 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Galaţi

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Curăţenia 33.33 33.33 33.33
Aspectul/amenajarea 22.22 22.22 55.56
Cultura/monumentele/spaţiile culturale 11.11 11.11 66.67
NS/NR 11.11 11.11 77.78
Localurile/restaurantele/magazinele 11.11 11.11 88.89
Parcurile 11.11 11.11 100.00
Total 100.00 100.00

33.33

22.22

11.11

11.11

11.11

11.11

Curăţenia

Aspectul/amenajarea

Cultura/monumentele/spaţiile
culturale

NS/NR

Localurile/restaurantele/magazinele

Parcurile

 



277

Tabel nr. 231 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Iaşi

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Curăţenia 42.86 42.86 42.86
Oamenii 28.57 28.57 71.43
Parcurile 28.57 28.57 100.00
Total 100.00 100.00

42.86

28.57

28.57

Curăţenia

Oamenii

Parcurile
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Tabel nr. 232 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Sibiu 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
NS/NR 50.00 50.00 50.00
Liniştea 25.00 25.00 75.00
Curăţenia 25.00 25.00 100.00
Total 100.00 100.00

25.00

25.00

Liniştea

Curăţenia
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Tabel nr. 233 Aspecte apreciate în mod deosebit la oraşul Braşov 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Cultura/monumentele/spaţiile culturale 66.67 66.67 66.67
Curăţenia 33.33 33.33 100.00
Total 100.00 100.00

66.67

33.33

Cultura/monumentele/spaţiile
culturale

Curăţenia
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V.2. ZONA DE REŞEDINŢĂ 

Tabel nr. 234 Aprecieri cu privire la zona de reşedinţă 

Mean Std. Deviation

Siguranţa 6.49 2.459 
Accesul uşor la o şcoală de calitate 5.69 2.655 
Accesul uşor la un centru comercial 5.66 2.661 
Accesul uşor la reţeaua de transport în comun 5.83 2.802 
Modul în care sunt întreţinute drumurile 5.41 2.516 
Existenţa spaţiilor de parcare 4.92 2.149 
Accesul uşor la instituţiile publice 7.09 1.898 
Accesul uşor la instituţii culturale 5.98 2.615 
Accesul uşor la instituţii religioase 8.60 1.952 
Accesul uşor la facilităţi sportive 6.22 2.662 
Accesul uşor la locuri de joacă amenajate 6.00 2.601 
Accesul uşor la parcuri şi grădini publice 6.41 2.705 
„Gradul de verde” 6.48 2.637 

Existenţa spaţiilor deschise 5.78 2.622 
Liniştea 7.88 2.472 
Accesul uşor la facilităţi medicale 6.17 2.652 
Calitatea apei din reţeaua publică 6.14 2.708 
Modul de funcţionare a reţelei (întreruperi, pierderi...) 5.76 2.551 
Preţul pe mc 6.18 2.527 
Modul de funcţionare a reţelei de canalizare 5.53 3.020 
Presiunea gazului în reţea 1.58 1.379 
Modul de funcţionare a reţelei de alimentare cu gaz  (întreruperi, 
pierderi...) 1.75 1.422 

Modul de funcţionare a reţelei electrice (întreruperi, căderi de 
tensiune...) 7.81 2.007 

Iluminatul public 7.65 2.283 
Accesul la internet/cablu 8.21 2.231 
Serviciile de salubritate (colectare gunoi) 7.17 2.676 
Calitatea aerului 8.42 1.998 
Estetica de ansamblu a clădirilor şi spaţiilor 5.28 2.562 
Notă, per ansamblu 6.49 1.991 
Valid N (listwise) 6.49 2.459 
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8.60

8.42

8.21

7.88

7.81

7.65

7.17

7.09

6.49

6.49

6.48

6.41

6.22

6.18

6.17

6.14

6.00

5.98

5.78

5.76

5.53

5.41

5.28

4.92

1.75

1.58

Accesul uşor la instituţii religioase

Calitatea aerului

Accesul la internet/cablu

Liniştea
Modul de funcţionare a reţelei electrice (întreruperi,

căderi de tensiune...)
Iluminatul public

Serviciile de salubritate (colectare gunoi)

Accesul uşor la instituţiile publice
Per ansamblu, zona mea de reşedinţăprimeşte

nota
Siguranţa

"Gradul de verde"

Accesul uşor la parcuri şi grădini publice

Accesul uşor la facilităţi sportive

Preţul pe mc

Accesul uşor la facilităţi medicale

Calitatea apei din reţeaua publică

Accesul uşor la locuri de joacăamenajate

Accesul uşor la instituţii culturale

Existenţa spaţiilor deschise
Modul de funcţionare a reţelei (întreruperi,

pierderi...)
Modul de funcţionare a reţelei de canalizare

Modul în care sunt întreţinute drumurile

Estetica de ansamblu a clădirilor şi spaţiilor

Existenţaspaţiilor de parcare
Modul de funcţionare a reţelei de alimentare cu

gaz (întreruperi, pierderi...)
Presiunea gazului în reţea
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Tabel nr. 235 Cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în zona de reşedinţă 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
NS/NR 24.00 24.00 24.00
Modernizarea/reabilitarea clădirilor 18.00 18.00 42.00
Sistemul de alimentare cu gaz metan 12.00 12.00 54.00
Curăţenia 10.00 10.00 64.00
Modernizarea şi reabilitarea străzilor 8.00 8.00 72.00
Reţeaua de alimentare cu apă 6.00 6.00 78.00
Câinii comunitari 6.00 6.00 84.00
Crearea/modernizarea spaţiilor verzi şi a parcurilor 4.00 4.00 88.00
Amenajarea locurilor de parcare 4.00 4.00 92.00
Modernizarea reţelei de canalizare 2.00 2.00 94.00
Iluminatul public 2.00 2.00 96.00
Cultura 2.00 2.00 98.00
Construirea de locuinţe 2.00 2.00 100.00
Total 100.00 100.00

24.00

18.00

12.00

10.00

8.00

6.00

6.00

4.00

4.00

2.00

2.00

2.00

2.00

NS/NR

Modernizarea/reabilitarea
clădirilor

Sistemul de alimentare
cu gaz metan

Curăţenia

Modernizarea şi
reabilitarea străzilor

Reţeaua de alimentare
cu apă

Câinii comunitari

Crearea/modernizarea
spaţiilor verzi şi a

Amenajarea locurilor de
parcare

Modernizarea reţelei de
canalizare

Iluminatul public

Cultura

Construirea de locuinţe
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V.3. DIRECŢII VIITOARE 

Tabel nr. 236 Domenii potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a oraşului Bereşti 

Responses Percent of Cases
Industria alimentară 13.40 26.53
Industria băuturilor alcoolice 3.09 6.12
Industria de confecţii textile şi de pielărie 24.74 48.98
Industria lemnului/mobilier 15.46 30.61
Industria chimică (mase plastice, vopsele) 2.06 4.08
Industria materialelor de construcţie şi a sticlei 3.09 6.12
Industria metalurgică 1.03 2.04
Industria de maşini şi echipamente 0.00 0.00
Industria electrotehnică 0.00 0.00
Reciclarea deşeurilor 5.15 10.20
Comerţul interior şi exterior 0.00 0.00
Turismul 1.03 2.04
Serviciile financiar-bancare 1.03 2.04
Serviciile din domeniul informaticii şi tehnicii de calcul 2.06 4.08
Servicii de cercetare-dezvoltare 1.03 2.04
Servicii imobiliare şi construcţiile de locuinţe 5.15 10.20
Servicii media/artistic/impresariat artistic 1.03 2.04
Servicii educaţionale 16.49 32.65
Servicii "sport", impresariat sportiv 3.09 6.12
Altul 1.03 2.04

100.00 197.96
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48.98

32.65

30.61

26.53

10.20

10.20

6.12

6.12

6.12

4.08

4.08

2.04

2.04

2.04

2.04

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

Industria de confecţii textile şi de
pielărie

Servicii educaţionale

Industria lemnului/mobilier

Industria alimentară

Reciclarea deşeurilor

Servicii imobiliare şi construcţiile de
locuinţe

Industria băuturilor alcoolice

Industria materialelor de construcţie şi
asticlei

Servicii "sport", impresariat sportiv

Industria chimică (mase plastice,
vopsele)

Serviciile din domeniul informaticii şi
tehnicii de calcul

Industria metalurgică

Turismul

Serviciile financiar-bancare

Servicii de cercetare-dezvoltare

Servicii media/artistic/impresariat
artistic

Altul

Industria de maşini şi echipamente

Industria electrotehnică

Comerţul interior şi exterior
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Tabel nr. 237 Ierarhizarea Domeniilor potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a oraşului 

Bereşti 

Locul 1 Locul 2 Punctaj
Industria alimentară 6 4 16
Industria băuturilor alcoolice 0 3 3
Industria de confecţii textile şi de pielărie 17 5 39
Industria lemnului/mobilier 4 10 18
Industria chimică (mase plastice, vopsele) 0 2 2
Industria materialelor de construcţie şi a sticlei 1 2 4
Industria metalurgică 0 1 1
Industria metalurgică 0 0 0
Industria de maşini şi echipamente 0 0 0
Reciclarea deşeurilor 0 0 0
Comerţul interior şi exterior 0 0 0
Turismul 0 0 0
Serviciile financiar-bancare 1 4 6
Serviciile din domeniul informaticii şi tehnicii de calcul 0 0 0
Servicii de cercetare-dezvoltare 1 0 2
Servicii imobiliare şi construcţiile de locuinţe 3 2 8
Servicii media/artistic/impresariat artistic 0 1 1
Servicii educaţionale 7 7 21
Servicii "sport", impresariat sportiv 2 1 5
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Tabel nr. 238 Proiecte considerate a fi potrivite pentru dezvoltarea ulterioară a

oraşului Bereşti 

Responses Percent of Cases
Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu înconjurător 4.53 22.00
Înfiinţarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor 2.88 14.00
Consolidarea clădirilor de patrimoniu 0.41 2.00
Refacerea faţadelor blocurilor de locuinţă 13.99 68.00
Crearea de centre pentru sprijinirea afacerilor 3.70 18.00
Creşterea nivelului serviciilor de sănătate 12.35 60.00
Investiţii economice mari 4.53 22.00
Servicii mai bune în domeniul educaţiei 5.76 28.00
Servicii mai bune în domeniul turismului 0.00 0.00
Reabilitarea serviciilor de alimentare cu apă 12.35 60.00
Reabilitarea infrastructurii 4.12 20.00
Extinderea reţelei de transport în comun 2.88 14.00
Modernizarea reţelei de transport în comun 1.23 6.00
Refacerea zonelor pietonale din Centru 0.82 4.00
Refacerea zonelor pietonale adiacente Centrului 1.23 6.00
Reabilitarea/modernizarea străzilor 4.53 22.00
Amenajarea unor parcuri şi spaţii verzi 3.70 18.00
Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii 4.12 20.00
Construirea de locuinţe 8.23 40.00
Prevenirea criminalităţii 1.23 6.00
Realizarea unui sistem video de supraveghere a traficului 0.00 0.00
Dezvoltarea infrastructurii pentru turism 0.00 0.00
Construirea de locuinţe sociale 1.65 8.00
Construirea unor facilităţi destinate persoanelor cu handicap 2.06 10.00
Construirea unor facilităţi destinate persoanelor de vârsta a treia 2.06 10.00
Construirea unor facilitati pentru cazarea persoanelor fără adăpost 1.65 8.00

100.00 486.00
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Tabel nr. 239 Ierarhizarea proiectelor considerate a fi potrivite pentru dezvoltarea 

ulterioară a oraşului Bereşti 

Locul 
1

Locul 
2

Locul 
3

Locul 
4

Locul 
5

Puncta
j

Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu 
înconjurător 

1 1 4 2 3 27

Înfiinţarea unui sistem de colectare 
selectivă a deşeurilor 

2 1 0 2 2 18

Consolidarea clădirilor de patrimoniu 0 0 0 0 1 1
Refacerea faţadelor blocurilor de 
locuinţă 

13 4 6 6 3 101

Crearea de centre pentru sprijinirea 
afacerilor 

0 0 3 2 3 16

Creşterea nivelului serviciilor de 
sănătate 

5 12 5 4 2 93

Investiţii economice mari 1 5 2 0 2 32
Servicii mai bune în domeniul
educaţiei 

0 6 5 2 0 43

Servicii mai bune în domeniul 
turismului 

0 0 0 0 0 0

Reabilitarea serviciilor de alimentare 
cu apă

12 4 6 4 2 92

Reabilitarea infrastructurii 3 1 0 4 0 24
Extinderea reţelei de transport în 
comun 

0 2 3 0 0 17

Modernizarea reţelei de transport în 
comun 

0 0 0 0 3 3

Refacerea zonelor pietonale din 
Centru 

0 0 0 1 1 3

Refacerea zonelor pietonale adiacente 
Centrului 

0 0 1 1 1 6

Reabilitarea/modernizarea străzilor 1 5 1 1 2 31
Amenajarea unor parcuri şi spaţii verzi 1 3 0 3 2 24
Amenajarea unor locuri de joacă
pentru copii 

1 1 4 3 1 27

Construirea de locuinţe 6 0 5 4 5 52
Prevenirea criminalităţii 0 1 0 1 1 7
Realizarea unui sistem video de 
supraveghere a traficului 

0 0 0 0 0 0

Dezvoltarea infrastructurii pentru 
turism 

0 0 0 0 0 0

Construirea de locuinţe sociale 0 0 0 1 3 5
Construirea unor facilităţi destinate 
persoanelor cu handicap 

1 0 2 0 0 10

Construirea unor facilităţi destinate 
persoanelor de vârsta a treia 

0 0 0 3 2 8

Construirea unor facilitati pentru 
cazarea persoanelor fără adăpost 

0 1 0 0 3 7
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METODOLOGIE 

Tehnica de cercetare – recensământul; 

Metoda de cercetare – interviul structurat; 

Persoana intervievată: una dintre 

persoanele: primar, viceprimar, secretar, în 

această ordine de priorităţi;  

Din cele 60 de primării din mediul rural au 

fost intervievate 59, primăria Corod nu a 

putut fi contactată.

Instrumentul de cercetare conţine 3 

secţiuni. Prima secţiune îşi propune obţinerea unei imagini în detaliu asupra aspectelor de 

natură socială, dotările edilitare şi situaţia infrastructurii de orice fel din comunele analizate, 

pe baza unei baterii de 35 itemi şi a 5 întrebări deschise. 

Secţiunea 1 

„COMUNA-ACUM”
1. Domnule Primar, dorim să ştim cât de mulţumit sunteţi în legătură cu următoarele aspecte care ţin 

de viaţa comunei: 
(1 = f. puţin mulţumit, 2 = puţin mulţumit, 3 = nici mulţumit / nici nemulţumit, 4 = mulţumit, 5 = foarte mulţumit, 91 =Nu se 

aplică)
Pentru fiecare răspuns care nu e 4 sau 5, se solicită detalii care se trec pe actualul spaţiu punctat. 
a. Sistemul de colectare a deşeurilor menajere. 1 2 3 4 5 91
................
b. Calitatea aerului. 1 2 3 4 5 91
................
c. Calitatea apei. 1 2 3 4 5 91
................
d. Numărul de grădiniţe, şcoli, licee. 1 2 3 4 5 91
................
e. Calitatea actului educaţional în grădiniţe, şcoli, licee. 1 2 3 4 5 91
................

f. Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, şcolilor, liceelor. 1 2 3 4 5 91
................
g. Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea grădiniţele, şcolile, 

liceele. 
1 2 3 4 5 91

................

h. Numărul de magazine, supermarketuri. 1 2 3 4 5 91
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................
i. Nivelul de infracţionalitate. 1 2 3 4 5 91
................
j. Activitatea poliţiei. 1 2 3 4 5 91
................
k. Străzile din comună. 1 2 3 4 5 91
................
l. Trotuarele din comună 1 2 3 4 5 91
................
m. Marcajele pietonale, semnele de circulaţie. 1 2 3 4 5 91
................
n. Spaţiile de parcare. 1 2 3 4 5 91
................
o. Staţiile de autobuz. 1 2 3 4 5 91
................
p. Gradul de extindere a reţelei de alimentare cu apă. 1 2 3 4 5 91
................
q. Gradul de extindere a reţelei de canalizare. 1 2 3 4 5 91
................
r. Gradul de extindere a reţelei de alimentare cu gaze. 1 2 3 4 5 91
................
s. Gradul de extindere a serviciilor de cablu/telefonie. 1 2 3 4 5 91
................
t. Parcurile. 1 2 3 4 5 91
................
u. Locurile de joacă amenajate. 1 2 3 4 5 91
................
v. Terenurile şi sălile de sport. 1 2 3 4 5 91
................
w. Numărul de dispensare, policlinici. 1 2 3 4 5 91
................
x. Calitatea actului medical. 1 2 3 4 5 91
................
y. Dotarea cu echipamente a dispensarelor, policlinicilor 1 2 3 4 5 91
................
z. Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară activitatea dispensarele, 

policlinicile. 
1 2 3 4 5 91

................
aa. Activităţile culturale. 1 2 3 4 5 91
................
bb. Infrastructura culturală (număr de clădiri, echipamente). 1 2 3 4 5 91
................
cc. Locuri de divertisment (baruri, discoteci..) 1 2 3 4 5 91
................
dd. Clădirile de patrimoniu. 1 2 3 4 5 91
................
ee. Clădirile şi infrastructura administraţiei publice locale 1 2 3 4 5 91
................
ff. Calitatea relaţiilor interetnice. 1 2 3 4 5 91
................
gg. Calitatea relaţiilor interumane, în general. 1 2 3 4 5 91
................
hh. Calitatea vieţii, în general. 1 2 3 4 5 91
................ 
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2. Care consideraţi că este cea mai urgentă problemă care ar trebui rezolvată în comuna 
dumneavoastră? ...................................................................................................................... 

3. A doua? .......................................................................................................................................... 
4. A treia? ............................................................................................................................................. 
5. Un exemplu de comună care v-a impresionat în mod deosebit prin performanţa administraţiei locale 

........................ / judeţul.................................... 
6. Ce anume vă place în mod special la această comună?...................................................................... 

Secţiunea 2 urmăreşte obţinerea de informaţii privind dezvoltarea economică ulterioară a

comunei.  

Secţiunea 2 

„DIRECŢII VIITOARE”

7. Ce domeniu de activitate consideraţi că ar trebui dezvoltat cu precădere în comuna dvs. pentru a-i 
asigura o evoluţie bună pe termen lung?..........................................................................................  

8. Dacă nu se oferă un răspuns, se pot oferi spre exemplificare domenii din lista de mai jos:  
ii. Industria alimentară □
jj. Industria băuturilor alcoolice şi nealcoolice □
kk.Industria de confecţii textile şi de pielărie □
ll. Industria lemnului / mobilier □
mm. Industria chimică (mase plastice, vopsele, îngrăşăminte, fire şi f ibre 

sintetice etc.) 
□

nn. Industria materialelor de construcţie şi a sticlei □
oo. Industria metalurgică □
pp. Industria de maşini şi echipamente □
qq. Industria electrotehnică □
rr. Reciclarea deşeurilor □
ss.Comerţul interior şi exterior □
tt. Turismul □
uu. Serviciile financiar – bancare □
vv.Serviciile din domeniul informaticii şi tehnicii de calcul □
ww. Serviciile de cercetare – dezvoltare □
xx.Serviciile imobiliare şi construcţ iile de locuinţe □
yy.Servicii Media/artistic/impresariat artistic □
zz.Servicii educaţionale □
aaa. Servicii “sport”, impresariat sport ive □
bbb. Altul……………………………………. □

Secţiunea 3 urmăreşte obţinerea datelor de identificarea le respondenţilor. 
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Secţiunea 3 

DATE DE IDENTIFICARE 

9. Primăria ................ 

10. Funcţia persoanei respondente 
....................................... 
11. Au contribuit şi alţi respondenţi la realizarea 

chestionarului? 

□ Da 

□ Nu 

Dacă Da, mergi la întrebarea 12,
Dacă Nu, mergi la întrebarea 13.

12. Funcţii ale persoanele respondente 

suplimentare ………………………….. 
13. Telefon respondent principal (de preferat un 

mobil) 

14. Telefon primărie.............................. 
15. Fax primărie................................... 
16. Website........................................... 

FINAL. VĂ MULŢUMIM FRUMOS! 

În continuare sunt redate rezultatele cercetării. 
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1. BĂLĂBĂNEŞTI 

Contact 

Tel: 0766528100 

 

Localitatea Bălăbăneşti este situată în partea de nord 

a judeţului Galaţi, la aproximativ 15 km de oraşul 

Bârlad, evidenţiindu-se prin ospitalitatea locuitorilor 

acestor vechi meleaguri, potenţialul viticol şi

frumuseţea mediului înconjurător. Comuna Bălăbăneşti are o istorie bogată fiind atestată

documentar la 5 decembrie 1460. Din componenţa comunei Bălăbăneşti fac parte 

următoarele sate: Bălăbăneşti, Bursucani, Lungeşti şi cătunul Zimbru. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 5

Calitatea apei 5

Numărul de grădiniţe, şcoli 5

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
3

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile, liceele 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 3

Activitatea poliţiei 2

Străzile din comună 4

Trotuarele din comună 1

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 4

Spaţiile de parcare 4
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Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
1

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
4

Parcurile 4

Locurile de joacă amenajate 3

Terenurile şi sălile de sport 1

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
3

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 3

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
1

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu 3

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
4

Calitatea relaţiilor interetnice 4

Calitatea relaţiilor interumane, în general 3

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
lipsa fondurilor 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
-

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
-
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SERVICII PUBLICE 

Alimentarea cu apă a comunei Bălăbăneşti se află printre obiectivele unui proiect aflat în 

derulare ce vizează alimentarea cu apă potabilă şi a celorlalte sate din comună, satul 

Bălăbăneşti având deja o astfel de reţea. 

Reţeaua de canalizare se află de asemenea doar în faza de proiect, ce vizează crearea unei 

astfel de reţele la nivelul satului Bălăbăneşti. 

În ceea ce priveşte gradul de extindere al serviciilor de telefonie şi cablu, situaţia din comună

este mulţumitoare, având în vedere faptul că întreaga comună dispune de acces la telefonie 

fixă şi mobilă, respectiv Internet. 

 

Bălăbăneşti, centrul comunei 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Drumul naţional 24D Galaţi-Bârlad traversează comuna de la un capăt la celălalt, iar drumul 

ce leagă satul Lungeşti de acest drum naţional a fost de asemenea asfaltat. 

O mare parte din drumurile comunale au fost pietruite, primarul declarându-se mulţumit de 

situaţia străzilor din comună. Aceeaşi situaţie se prezintă şi în cazul spaţiilor de parcare, a 

marcajelor pietonale, a staţiilor de autobuz şi a semnelor de circulaţie, acestea din urmă fiind 

deja înlocuite. 
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PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR  

Comuna Bălăbăneşti beneficiază de o calitate a apei şi a aerului foarte bună.

În ceea ce priveşte sistemul de colectare a deşeurilor menajere, un punct slab al acestei 

activităţi este reprezentată de lipsa pubelelor de gunoi. 

 

SĂNĂTATE 

În comună există un cabinet medical individual, de a cărui activitate sătenii sunt mulţumiţi

(sunt incluse aici aspecte legate de calitatea actului medical, dotarea cu echipamente a 

acestui cabinet, precum şi clădirea în care îşi desfăşoară activitatea acesta.) 

 

EDUCAŢIE 

Atât şcoala coordonatoare, cât şi cele două secţii - Lungeşti şi Burşucani, sunt dotate cu 

mobilier şi sunt apte pentru desfăşurarea procesului de învăţământ. Locuitorii acestei 

comune se declară mulţumiţi de calitatea actului educaţional din aceste instituţii de 

învăţământ, precum şi de clădirile în care acestea sunt situate. Sunt săli de clasă suficiente 

pentru toţii elevii din comună şi fiecare şcoală dispune de bibliotecă.

Şcoala Gimnazială Dumitru I. Ghimuş, Lungeşti 
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SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 
 

În comună nu există nici o sală şi nici un teren de sport.  

În plus, numărul spaţiilor de joacă nu este suficient pentru copiii din comună.

Parcurile din comună sunt apreciate ca fiind într-o situaţie bună.

Numărul localurilor de divertisment sunt suficiente pentru toţi locuitorii comunei Bălăbăneşti. 

CULTURĂ

Infrastructura culturală a comunei este strâns legată de aspectul religios, printre clădirile de 

patrimoniu aflându-se bisericile şi mănăstirile. În comună nu se desfăşoară activităţi culturale 

marcante, majoritatea pun în evidenţă tradiţiile şi obiceiurile din această zonă.

Mănăstirea Adam 
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SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate din comună se află în limite normale, însă activitatea poliţiei este 

considerată ca fiind nesatisfăcătoare.  

Calitatea relaţiilor interetnice se află la un nivel mulţumitor, iar dacă e să ne referim la 

calitatea relaţiilor interumane, în general sau la calitatea vieţii în această comună se poate 

spune că aceste aspecte sunt situate la un nivel mediu. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Singura şi cea mai importantă problemă percepută în acest moment de primarul comunei 

Bălăbăneşti este legată de lipsa resurselor financiare necesare dezvoltării ulterioare a 

comunei. 

Turismul este considerat ca fiind domeniul care ar trebui dezvoltat cu precădere, în vederea 

asigurării unei evoluţii bune pe termen lung a comunei Bălăbăneşti.  
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2. BĂLĂŞEŞTI 

Contact 

Tel: 0761130111 

 

Comuna Bălăşeşti este situată în nordul judeţului 

Galaţi şi are în subordine 4 localităţi: Bălăşeşti, 

Ciureşti Noi, Ciureşti Vechi şi Pupezeni. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 5

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile, liceele 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 5

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 5

Străzile din comună 1

Trotuarele din comună 1

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 5

Spaţiile de parcare 4

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
1

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1
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Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 4

Locurile de joacă amenajate 4

Terenurile şi sălile de sport 1

Numărul de dispensare, policlinici 5

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 5

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
5

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 5

Clădirile de patrimoniu 5

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
4

Calitatea relaţiilor interetnice 4

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 4

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
infrastructura rutieră

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Ţepu, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura 



17

SERVICII PUBLICE 

Comuna Bălăşeşti nu deţine un sistem centralizat  de alimentare cu apă, o reţea de 

canalizare şi nici o reţea de alimentare cu gaze. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Infrastructura rutieră din comună necesită reabilitare, în schimb situaţia marcajelor pietonale 

şi a semnelor de circulaţie, a spaţiilor de parcare şi a staţiilor de autobuz este în general 

bună.

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR  

Locuitorii comunei se bucură de o calitate bună a apei şi a aerului. 

Referitor la sistemul de colectare a deşeurilor, Consiliul Local a demarat implementarea 

proiectului Îmbunătăţirea gestionării deşeurilor în comuna Bălăşeşti, cu sprijinul financiar din 

partea Uniunii Europene prin Programul Phare CES 2006, schema de investiţii pentru 

sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu. Proiectul vizează

realizarea unui management adecvat al deşeurilor din comună.

SĂNĂTATE 

Infrastructura de sănătate din comună este considerată ca fiind bună, numărul dispensarelor 

şi policlinicilor fiind suficient pentru locuitorii acesteia iar dotarea acestora cu echipament 

medical este de asemenea bună. Calitatea actului medical este bună iar clădirile instituţiilor 

medicale sunt într-o stare potrivită desfăşurării activităţilor sanitare. 

 

EDUCAŢIE 

În comuna Bălăşeşti există 3 grădiniţe şi 4 şcoli, nefiind necesară suplimentarea numărului 

de instituţii de învăţământ în comună. Clădirile în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile se 

află într-o stare bună şi sunt dotate cu echipamentele necesare.  

Calitatea actului educaţional este considerată ca fiind foarte bună.
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SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 
Comuna nu deţine terenuri sau săli de sport, însă parcurile şi spaţiile de joacă pentru copii 

sunt potrivite pentru petrecerea timpului liber.  

 

CULTURĂ

Primarul comunei se declară mulţumit de activităţile culturale desfăşurate în comuna pe care 

o administrează, de infrastructura culturală, locurile de divertisment precum şi de starea 

clădirilor de patrimoniu.  

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

În comună nu se înregistrează un nivel al infracţionalităţii ridicat, activitatea poliţiei fiind 

foarte bună.

Mai mult, calitatea relaţiilor interetnice şi a vieţii în general este bună, iar calitatea relaţiilor 

între locuitorii comunei este considerată foarte bună.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Cele mai pregnante probleme cu care se confruntă comuna sunt: 

reabilitarea străzilor; 

crearea sistemului de gestionare a deşeurilor menajere; 

crearea reţelei de alimentare cu apă.

Referitor la evoluţia pe termen lung a comunei, domeniul care ar putea ajuta comuna să se 

dezvolte este agricultura.  

Comuna apreciată în mod deosebit pentru performanţa administraţiei locale este Ţepu.  
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3. BĂLENI 

Contact 

Tel: 0745166279 

 

Comuna Băleni este amplasată în partea centrală a

judeţului Galaţi, la circa 12 km faţă de oraşul Tg. 

Bujor, desfăşurându-se pe văile Suhurlui, Rea şi

Vacii. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 4

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile, liceele 
2

Numărul de magazine, supermarketuri 5

Nivelul de infracţionalitate 2

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 4

Trotuarele din comună 4

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 5

Spaţiile de parcare 1

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
1
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Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 3

Terenurile şi sălile de sport 1

Numărul de dispensare, policlinici 1

Calitatea actului medical 1

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 4

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu NA

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
2

Calitatea relaţiilor interetnice 4

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui

rezolvată în comună
calitatea actului medical 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
-

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
procesarea agricolă
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SERVICII PUBLICE 

În această comună nu există încă o reţea centralizată de alimentare cu apă, locuitorii 

folosind în acest sens puţurile existente. Nu au fost solicitări în ceea ce priveşte crearea unei 

reţele de alimentare cu gaze naturale. 

În prezent se află în derulare un proiect pentru extinderea reţelei de canalizare existente. 

În ceea ce priveşte gradul de extindere a serviciilor de telefonie şi cablu, situaţia din comună

este mulţumitoare, având în vedere faptul că toate satele dispun de acces la telefonie fixă şi

mobilă.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Infrastructura rutieră se găseşte într-o situaţie bună, drumurile din întreaga comună fiind 

practicabile. Aceste drumuri sunt prevăzute cu marcaje pietonale şi semne de circulaţie 

pentru facilitarea circulaţiei. 

Nu au fost realizate spaţii speciale de parcare deoarece nu au existat solicitări în această

privinţă.

Sistemul de transport în comun beneficiază de staţii de autobuz aflate într-o stare bună de 

utilizare. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR  

Judeţul Galaţi beneficiază de un aer cu un grad de poluare scăzut şi de o apă potabilă ce se 

încadrează în limitele normale în ceea ce priveşte contaminarea cu metale sau alte 

substanţe nocive, astfel comuna Băleni se încadrează în tendinţele de la nivel judeţean. 

Comuna dispune în prezent de un sistem relativ eficient de colectare a deşeurilor menajere. 

 

SĂNĂTATE 

În comună există un singur dispensar şi un cabinet stomatologic privat. Aceste două instituţii 

îşi desfăşoară activitatea în clădiri aflate în stare bună fiind dotate cu echipamentele 

necesare, însă calitatea actului medical este nesatisfăcătoare datorită cadrelor medicale 

cale lucrează în respectivele obiective medicale.  
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EDUCAŢIE 

Copii din comună pot învăţa în o grădiniţă şi o şcoală pe care primăria le pune la dispoziţia 

acestora. Clădirile acestor instituţii necesită consolidare, însă dotarea acestora cu 

echipamente precum şi calitatea actului educaţional sunt bune. 

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

În comună nu se găsesc terenuri sau săli de sport, iar parcurile necesită reabilitare. În acest 

sens, primăria Băleni are depus un proiect pentru obţinerea de fonduri europene. 

 

CULTURĂ

Pentru a sprijini activitatea culturală a comunei, este necesară reabilitarea căminului cultural 

din Băleni. Locuitorii comunei au ca variante de relaxare un număr suficient de baruri sau 

discoteci. 

Comuna nu are în administraţie clădiri de patrimoniu, iar administraţia publică locală nu 

dispune de un sediu propriu. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate nu este ridicat, însă se mai produc infracţiuni grave. Acestea din 

urmă sunt ţinute sub control de o activitate bună a poliţiei din comună.

Relaţiile interetnice şi interumane sunt bune şi foarte bune, iar calitatea vieţii în general în 

comună se află la un nivel mediu. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Cele mai pregnante probleme cu care se confruntă comuna Băleni sunt: 

calitatea actului medical; 

gestionarea deşeurilor menajere; 

crearea reţelei de canalizare. 

 

Agricultura este considerată ca fiind domeniul care trebuie dezvoltat pentru a asigura 

evoluţia comunei Băleni pe termen lung. 
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4. BĂNEASA 

Contact 

Tel: 0728976212 

Situată în partea de N a judeţului Galaţi, la 65 km 

faţă de municipiul Galaţi, pe DJ 242B Galaţi-

Bârlad. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 4

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 3

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile, liceele 
5

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 3

Străzile din comună 4

Trotuarele din comună 4

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 4

Spaţiile de parcare 4

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
3

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 3

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 1
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cu gaze

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 2

Locurile de joacă amenajate 2

Terenurile şi sălile de sport 2

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 5

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 2

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu 4

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
4

Calitatea relaţiilor interetnice 2

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 2

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
lipsa de investiţii 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Roşiori, Bacău

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
organizarea 
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SERVICII PUBLICE 

Reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare din comuna Băneasa au un nivel satisfăcător 

în ceea ce priveşte gradul de extindere a acestora.  

Nu a fost încă construită o reţea de alimentare cu gaze naturale. 

În ceea ce priveşte gradul de extindere al serviciilor de telefonie şi cablu, situaţia din comună

este mulţumitoare, având în vedere faptul că întreaga comună dispune de acces la telefonie 

fixă şi mobilă.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Infrastructura rutieră din comună este apreciată ca având un nivel bun, dacă e să ne referim 

la situaţia actuală a străzilor, trotuarelor, marcajelor pietonale şi semnelor de circulaţie, 

spaţiilor de parcare şi a staţiilor de autobuz. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR  

Sistemul de colectare a deşeurilor este bine gestionat, problema în acest moment fiind 

legată doar de calitatea apei potabile, pentru rezolvarea căreia a fost depus un proiect ce se 

află în etapa de procesare. 

Aerul nu este afectat de agenţi poluanţi care ar putea dăuna sănătăţii locuitorilor acestei 

comune. 

 

SĂNĂTATE 

Referitor la infrastructura de sănătate, edilii de la Băneasa se declară mulţumiţi. Comuna 

beneficiază de un act medical de foarte bună calitate, desfăşurat în clădiri reabilitate şi

dotate corespunzător. 

 

EDUCAŢIE 

Comuna Băneasa are în administrare o grădiniţă şi 2 şcoli ce pune la dispoziţia copiilor din 

comună un act educaţional de calitate, fiind dotate corespunzător cu echipamentele 

necesare şi funcţionând în clădiri reabilitate care nu pun în pericol integritatea fizică a

copiilor. 
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Şcoala Gimnazială Băneasa 

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Locuitorii comunei nu sunt mulţumiţi de 

starea parcurilor, terenurilor şi sălilor de 

sport, locurilor de joacă din comună, însă

au fost demarate o serie de proiecte pentru 

construirea unor săli de sport şi reabilitarea 

parcurilor pentru petrecerea timpului liber. 

 

CULTURĂ

Comuna Băneasa se bucură de o activitate culturală bogată, aici organizându-se în fiecare 

an Sărbătoarea Bujorului, sărbătoare motivată de existenţa rezervaţiei naturale Breana 

Roşcani. 

Infrastructura culturală se află într-o stare bună de funcţionare. În comună poate fi admirat 

monumentul lui Ioan Vodă cel Viteaz.  
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SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Referitor la ordinea publică, pot fi menţionate altercaţiile publice dintre săteni şi minorităţile 

din comună, activitatea poliţiei nefiind una dintre cele mai eficiente. 

 Calitatea vieţii, în general a oamenilor din comuna Băneasa este afectată în principal de 

sărăcie şi lipsa locurilor de muncă.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Comuna Băneasa necesită în acest moment o serie de investiţii direcţionate către crearea 

de locuri de muncă pentru locuitorii acestei comune.  

O soluţie care ar putea ajuta comuna să se dezvolte pe termen lung este legată de 

sprijinirea agriculturii, aceasta fiind una din activităţile specifice zonei, alături de creşterea 

animalelor. 

 

Comuna apreciată este Roşiori din judeţul Bacău datorită bunei organizări a acesteia. 
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5. BARCEA 

Contact 

Tel: 0236335701 

e-mail: barcea-galaţi@hotmail.com 

 

Teritoriul comunei Barcea se află în partea central-

vestică a jud. Galaţi, pe valea râului Bârlad, în zona 

de confluenţă a acestuia cu afluentul Corăzel, la o 

depărtare de 10 km Sud de Municipiul Tecuci şi 70 

km Nord de Municipiul Galaţi. De aceste două centre comuna este legată prin şoseaua 

naţională DN25 cât şi prin calea ferată.

Comuna cuprinde satele Barcea şi Podoleni. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
3

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile, liceele 
5

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 5

Străzile din comună 2

Trotuarele din comună 1

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 5

Spaţiile de parcare 1
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Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
4

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
4

Parcurile 2

Locurile de joacă amenajate 4

Terenurile şi sălile de sport 1

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 3

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 4

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu NA

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
1

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
lipsa unei pieţe agroalimentare 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Ţepu, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
industria alimentară
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SERVICII PUBLICE 

Gradul de extindere al reţelei de alimentare cu apă în această comună este aproximativ 

60%, acest procent mulţumindu-l pe primarul comunei. Nu există însă o reţea de canalizare 

sau alimentare cu gaze naturale. 

Clădirea administraţiei locale oferă un spaţiul restrâns pentru desfăşurarea activităţii 

angajaţilor primăriei, fiind necesare o serie de renovări şi modernizări în acest sens. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Situaţia străzilor din comună nu este la fel de mulţumitoare ca cea a alimentării cu apă

potabilă. Acestea necesită reabilitare imediată. Trotuarele sunt şi ele într-o stare deplorabilă.

Comuna este într-o situaţie favorabilă dacă e să ne referim la marcajele pietonale, semnele 

de circulaţie şi staţiile de autobuz existente.  

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Primăria comunei se confruntă cu probleme legate de colectarea deşeurilor menajere, 

probleme datorate în principal închiderii gropilor de gunoi precum şi numărului insuficient de 

pubele. 

Calitatea apei şi a aerului este apreciată ca fiind bună.

SĂNĂTATE 

Locuitorii comunei beneficiază de servicii de sănătate bune, fiind disponibile un număr

suficient de dispensare şi policlinici, având spaţii şi clădiri ce permit desfăşurarea actului 

medical în condiţii bune de igienă.

EDUCAŢIE 

Cele 4 şcoli şi 4 grădiniţe din comună au un număr de locuri suficient pentru copiii din 

Barcea. Clădirile au fost renovate, însă necesită dotarea acestora cu echipamente pentru a 

sprijini actul educaţional care este considerat ca având o calitate bună.
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Şcoala Gimnazială Nr. 2 
 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

În comună nu există parcuri, fiind deja depus un proiect în acest sens. 

Singurele locuri de joacă amenajate pentru copii sunt oferite de grădiniţele din comună, iar 

terenurile şi sălile de sport sunt impracticabile.  

CULTURĂ

Primăria se declară mulţumită de activităţile culturale care au loc în comună, infrastructura 

culturală având o calitate bună. De asemenea, localnicii au la dispoziţie locuri de 

divertisment în care îşi pot petrece timpul liber. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate este scăzut, fapt datorat şi activităţii foarte bune a poliţiei din 

comună.

În ceea priveşte relaţiile interumane din comună se poate spune că sătenii trăiesc în 

armonie unii cu alţii, nefiind înregistrate acte grave de violenţă.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Primăria este de părere că prima problemă ce trebuie rezolvată în comună este construirea 

unei pieţe agroalimentare. A doua problemă este legată de construirea de trotuare şi

reabilitarea celor existente în prezent. 

Sprijinirea industriei alimentare constituie un domeniu potrivit pentru dezvoltarea pe termen 

lung a comunei Barcea.  

Comuna apreciată în mod deosebit este Ţepu din judeţul Galaţi datorită performanţei 

administraţiei locale.  
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6. BEREŞTI MERIA 

Contact 

Tel: 0724310525 

 

Comuna Bereşti Meria este situată în nordul judeţului 

Galaţi şi are în componenţă următoarele sate: Bereşti 

Meria, Pleşa, Bălinteşti, Slivna, Onciu, Prodăneşti, 

Puricani, Săseni, Aldeşti, Şipote. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 4

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
2

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile, liceele 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 3

Străzile din comună 4

Trotuarele din comună 4

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 4

Spaţiile de parcare 3

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere al reţelei de alimentare 

cu apă
1

Gradul de extindere al reţelei de canalizare 4
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Gradul de extindere al reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
1

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 1

Terenurile şi sălile de sport 1

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 2

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
2

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 1

Clădirile de patrimoniu NA

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
5

Calitatea relaţiilor interetnice 4

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
aducţie apă în satul Slivna 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
-

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultură (zootehnie) 
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SERVICII PUBLICE 

În comuna Bereşti Meria situaţia reţelei de alimentare cu apă este nesatisfăcătoare, existând 

sate care nu sunt racordate la reţea. În prezent este depus un proiect pentru a remedia 

această situaţie. 

Reţeaua de canalizare se află în condiţii bune şi nu sunt solicitări în ceea ce priveşte 

alimentarea cu gaze naturale. 

În ceea ce priveşte segmentul comunicaţiilor, există în comună sate fără acoperire a reţelei 

de telefonie şi cablu. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

În această privinţă, comuna are un nivel ridicat de practicabilitate al drumurilor. Marcajele 

pietonale şi semnele de circulaţie există şi sunt suficiente, iar situaţia trotuarelor este de 

asemenea bună.

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Sistemul de gestionare a deşeurilor menajere este bine organizat şi completat de o calitate 

bună a aerului şi a apei, fapt ce face din comuna Bereşti Meria o comună curată şi

nepoluată.

SĂNĂTATE 

Acest capitol al comunei este apreciat şi el ca aflându-se în prezent într-o situaţie bună.

Numărul dispensarelor este suficient, spaţiile sunt echipate şi utilate corespunzător iar actul 

medical este de bună calitate. 

 

EDUCAŢIE 

Problema cu care se confruntă sistemul de învăţământ din această comună este legată de 

dotarea insuficientă cu echipamente a şcolilor şi grădiniţelor. Calitatea actului educaţional 

precum şi starea clădirilor acestor instituţii de învăţământ sunt considerate a fi bune. 

Principala problemă a sectorului este lipsa de fonduri. 
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SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

În comuna Bereşti Meria nu sunt parcuri, locuri de joacă amenajate pentru copii şi nici 

terenuri sau săli de sport. 

În prezent sunt demarate lucrările pentru construcţia unei săli de sport. 

CULTURĂ

Nici activitatea culturală a acestei comune nu excelează. Există un cămin cultural dezafectat 

şi două care necesită reabilitare. 

În comună nu sunt locuri de divertisment şi clădiri de patrimoniu. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate din comună nu este ridicat, iar activitatea poliţiei se situează la un 

nivel mediul. 

Calitatea relaţiilor interetnice precum şi calitatea relaţiilor interumane, în general, este bună

respectiv, foarte bună. Calitatea vieţii în această comună este redusă semnificativ de gradul 

mare de sărăcie cu care se confruntă locuitorii din Bereşti Meria. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele ce trebuie rezolvate cu prioritate în această comună sunt: 

aducţie apă în satul Slivna; 

alimentarea cu apă a satului Meria;  

construirea unei staţii de epurare în Meria. 

 

Pentru dezvoltarea pe termen lung a comunei sunt considerate ca fiind potrivite agricultura şi

creşterea animalelor. 

 



36

7. BRĂHĂŞEŞTI 

Contact 

Tel: 0753118420 

 

Localitatea se află în nordul judeţului Galaţi, la 115 

km de reşedinţa de judeţ.

Satele aflate în administraţie sunt: Brăhăşeşti, Toflea, 

Cosiţeni, Corcioveni 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 5

Calitatea apei 2

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 5

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
2

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile, liceele 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 5

Străzile din comună 1

Trotuarele din comună 1

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 5

Spaţiile de parcare 3

Staţiile de autobuz 5

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
4

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 3



37

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 4

Terenurile şi sălile de sport 4

Numărul de dispensare, policlinici 5

Calitatea actului medical 5

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
3

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 5

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu NA

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
5

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 5

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Ţepu, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
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SERVICII PUBLICE 

Reţeaua de alimentare cu apă se află în prezent într-o situaţie bună, iar cea de canalizare se 

află la un nivel mediu de extindere. Nu a fost creată o reţea de alimentare cu gaze naturale. 

În ceea ce priveşte gradul de extindere al serviciilor de telefonie şi cablu, situaţia din comună

este mulţumitoare, având în vedere faptul că întreaga comună dispune de acces la telefonie 

fixă şi mobilă.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Primăria comunei este foarte nemulţumită de situaţia prezentă a străzilor şi trotuarelor. 

Marcajele pietonale lipsesc, însă semnele de circulaţie sunt prezente şi dispuse 

corespunzător. Reabilitarea drumurilor acestei comune se află în prezent în faza de proiect, 

lipsa fondurilor fiind principalul motiv pentru care nu demarează lucrările în infrastructura 

rutieră.

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Fondurile insuficiente afectează activitatea de gestionare a deşeurilor menajere deoarece nu 

există combustibil pentru maşinile de colectare a gunoiului. 

Calitatea aerului este foarte bună, însă acelaşi lucru nu se poate spune şi despre cea a apei. 

Este necesară în acest caz drenarea pârâului Valea Boului şi crearea de şanţuri pentru 

scurgerea apei din precipitaţii. 

 

SANATATE 

Infrastructura de sănătate a beneficiat de fonduri anterioare, fiind în acest moment într-o 

stare bună atât în ceea ce priveşte starea clădirilor şi dotarea acestora cu echipamente, cât 

şi calitatea actului medical. 

 

EDUCATIE 

Situaţia infrastructurii de învăţământ din comună este destul de precară deoarece nu există

suficiente grădiniţe, în special pentru rromii din satul Toflea. Numărul şcolilor este suficient, 

însă este necesară dotarea acestora cu bănci.  
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Actul educaţional în aceste şcoli este de foarte bună calitate. 

Scoala Gimnazială Nr. 1 Brăhăşeşti  
 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Locurile de joacă se află într-o situaţie bună, iar sălile de sport sunt în curs de finalizare. Nu 

există în schimb parcuri pentru recreere în această comună.

CULTURĂ

Activitatea culturală este considerată ca fiind bună însă nu există clădiri de patrimoniu. 

Ca obiective turistice, în această comună pot fi menţionate Moara Bunescu şi Cetăţuia 

Cosiţeni. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Poliţia din comună îşi desfăşoară activitatea la un nivel ridicat de calitate, înregistrându-se în 

acest fel un nivel redus al infracţionalităţii. 

Calitatea relaţiilor dintre locuitorii comunei este considerată ca fiind foarte bună.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Cele mai urgente probleme ce trebuie rezolvate în comuna Brăhăşeşti sunt legate de 

drenarea pârâului Valea Boului şi crearea unei reţele eficiente de canalizare. 

Comuna apreciată este Ţepu datorită oamenilor din comună.
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8. BRANIŞTEA 

Contact 

Tel: 0236332408 

 

Localitatea se află situată la10 km N de râul Siret şi

la 19 km V de fluviul Dunărea, fiind traversată de 

DN Galaţi-Tecuci 

Comuna este formată din satele: Traian, Vasile 

Alecsandri, Braniştea şi Lozova 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 4

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 1

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 2

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile, liceele 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 2

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 4

Trotuarele din comună 4

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 3

Spaţiile de parcare 3

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
3
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Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 3

Locurile de joacă amenajate 3

Terenurile şi sălile de sport 2

Numărul de dispensare, policlinici 2

Calitatea actului medical 2

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
2

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 2

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 3

Clădirile de patrimoniu NA

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
4

Calitatea relaţiilor interetnice 4

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
sistemul de canalizare 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
comunele din Ardeal 

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura 
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SERVICII PUBLICE 

În comuna Braniştea nu există încă o reţea de canalizare şi de alimentare cu gaze. 

În ceea ce priveşte apa potabilă, primăria nu este nici mulţumită nici nemulţumită de gradul 

de extindere a acesteia.  

În ceea ce priveşte gradul de extindere al serviciilor de telefonie şi cablu, situaţia din comuna 

este mulţumitoare, având în vedere faptul că întreaga comună dispune de acces la telefonie 

fixă şi mobilă.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Referitor la acest tip de 

infrastructură, starea străzilor este 

apreciată ca fiind destul de bună,

însă trotuarele, marcajele pietonale, 

semnele de circulaţie şi spaţiile de 

parcare sunt insuficiente.  Staţiile de 

autobuz sunt într-un număr

corespunzător. 

Drum între Traian şi Braniştea 

 

Gara din Braniştea 
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PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Comuna Braniştea are pus la punct un sistem de colectare a deşeurilor de care primăria se 

declară mulţumită. Calitatea aerului este bună, cea a apei lasă puţin de dorit datorită durităţii 

acesteia. 

 

SĂNĂTATE 

Clădirile în care îşi desfăşoară activitatea dispensarele din comună sunt în stare bună, însă

numărul acestora nu este suficient de mare pentru a servi întreaga populaţie a comunei. 

Echipamentele din dotare sunt de asemenea insuficiente şi se remarcă o slabă organizare a 

acestor  unităţi din sistemul de sănătate.  

 

EDUCAŢIE 

Sistemul de învăţământ din comună se află într-o situaţie mai bună faţă de cel de sănătate, 

având în vedere că cele 3 şcoli şi grădiniţa pot acoperi necesarul de locuri cerute de familiile 

copiilor din comună. Dotarea cu echipamente este bună, însă calitatea actului educaţional 

prezintă unele neajunsuri. 

Grădiniţa din Braniştea 
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Şcoala Unirea din Braniştea 

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

La acest aspect din organizarea comunei situaţia prezentă este destul de neplăcută dacă

este să considerăm faptul că nu există parcuri, locuri de joacă pentru copii şi nici săli şi

terenuri de sport. 

Locurile de divertisment există, însă standardele de calitate ale acestora sunt destul de 

joase. 

 

CULTURĂ

Cu toate că există în comună cămine culturale, activităţile de acest gen sunt destul de rare, 

fără a lua în considerare serbările şcolare.  

Comuna Braniştea este recunoscută la nivel naţional pentru activitatea de olărit. 



45

Biserica din Braniştea 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Chiar dacă activitatea poliţiei este considerată bună, nivelul de infracţionalitatea este destul 

de ridicat. În general însă, relaţiile dintre locuitorii comunei Braniştea sunt bune. 

Problema cu  care se confruntă aceştia este legată de nivelul scăzut de trai. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Principalele probleme ale comunei  în prezent sunt: 

realizarea unei reţele de canalizare; 

asfaltarea şoselelor; 

extinderea reţelei electrice şi a celei de gaze naturale. 

 

Agricultura este domeniul care ar putea sprijini evoluţia comunei pe termen lung. 
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9. BUCIUMENI 

Contact 

Tel: 0743160641 

 

Comuna ocupă partea nordică a judeţului Galaţi şi

este alcătuită din patru localităţi: Buciumeni, 

Hănţeşti, Vizureşti şi Tecucelu Sec. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 2

Calitatea apei 1

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 1

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
1

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile, liceele 
1

Numărul de magazine, supermarketuri 3

Nivelul de infracţionalitate 3

Activitatea poliţiei 1

Străzile din comună 1

Trotuarele din comună 1

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 1

Spaţiile de parcare 1

Staţiile de autobuz 3

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
1

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1
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Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
1

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 1

Terenurile şi sălile de sport 1

Numărul de dispensare, policlinici 1

Calitatea actului medical 1

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
1

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
1

Activităţile culturale 1

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
1

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 1

Clădirile de patrimoniu NA

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
1

Calitatea relaţiilor interetnice 4

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
infrastructura 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
T. Vladimirescu, Galţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura, industria uşoară
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SERVICII PUBLICE 

Primăria comunei Buciumeni are la momentul actual depuse proiecte în vederea obţinerii de 

fonduri pentru crearea unei reţele de alimentare cu apă potabilă precum şi a uneia de 

canalizare, comuna nedispunând până acum de aceste utilităţi. 

Reţelele de alimentare cu gaze, precum şi cele de telefonie şi cablu sunt de asemenea 

inexistente. 

Comuna se confruntă şi cu situaţia neadecvată a clădirii în care îşi desfăşoară activitatea 

instituţia administraţiei publice locale, aceasta trebuie supusă unor lucrări de consolidare şi

modernizare. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Drumurile din comună nu sunt pietruite şi devin aproape impracticabile în condiţii de 

precipitaţii. Trotuarele, marcajele pietonale, semnele de circulaţie şi spaţiile de parcare 

lipsesc din infrastructura rutieră a comunei. 

Staţiile de autobuz sunt în număr de 2, fiind relativ suficiente pentru traficul existent. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Buciumeni nu deţine un sistem de colectare a deşeurilor deoarece nu exită un loc special 

amenajat pentru depozitarea acestora. Aerul din zonă este poluat, iar fântânile din sate au 

fost inundate şi nu au mai fost curăţate apoi. 

 

SĂNĂTATE 

Primăria este foarte puţin mulţumită de infrastructura de sănătate din comună. Dispensarele 

sunt puţine ca număr şi nici nu sunt dotate corespunzător, iar calitatea actului medical este 

foarte scăzută.

EDUCAŢIE 

Situaţia educaţiei din comună este asemănătoare cu cea a sistemului sanitar. Chiar dacă

numărul şcolilor şi grădiniţelor este unul adecvat, aceste instituţii îşi desfăşoară activitatea în 

spaţii necorespunzătoare şi le lipsesc echipamentele necesare desfăşurării unui proces 

performant. 
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Mai mult, personalul din educaţie nu are un nivel de pregătire corespunzător. 

 

Şcoala Gimnazială Buciumeni 

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Comuna nu are în acest moment parcuri, locuri de 

joacă special amenajate pentru copii şi nici săli şi

terenuri de sport. 

 

Pădurea Buciumeni 

CULTURĂ

Singurul cămin cultural din comună nu se află în condiţii corespunzătoare pentru prestarea 

de activităţi culturale şi nu sunt disponibile spaţii de divertisment precum baruri sau 

discoteci. 
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Mănăstirea Buciumeni 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Secţia de poliţie din comuna Buciumeni are în prezent un număr de angajaţi mai mic decât 

cel necesar, nivelul ridicat de infracţionalitate putând fi şi consecinţa lipsei de profesionalism 

a personalului din poliţie. 

Totuşi relaţiile interetnice şi interumane, în general, sunt apreciate ca fiind bune. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Comuna Buciumeni are o serie de probleme a căror rezolvare necesită fonduri consistente, 

şi anume: 

îmbunătăţirea infrastructurii rutiere; 

reconsolidarea căminului cultural şi sprijinire activităţilor culturale; 

construirea unui dispensar; 

angajare personal pentru poliţia din comună.

Domenii care ar trebui dezvoltate cu precădere pentru a-i asigura o evoluţie bună pe termen 

lung sunt agricultura, industria uşoară, viticultura şi zootehnia. 

 

Comuna apreciată în mod deosebit este Tudor Vladimirescu din Galaţi, comună care a 

impresionat prin dotărilor de care dispune. 
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10. CĂVĂDINEŞTI 

Contact 

Tel: 0236347515 

 

Comuna Căvădineşti este situată în nord-estul 

judeţului Galaţi şi curpinde satele Găneşti, 

Comăneşti, Vădeni şi Căvădineşti 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 5

Calitatea apei 3

Numărul de grădiniţe, şcoli 5

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
5

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile, liceele 
5

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 1

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 2

Trotuarele din comună 2

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 4

Spaţiile de parcare 5

Staţiile de autobuz 5

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
2

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1
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Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 1

Terenurile şi sălile de sport 3

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 4

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
5

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 2

Clădirile de patrimoniu 2

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
4

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
alimentarea cu apă

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Ţepu, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună

turism, industrie alimentară (industria 

laptelui) 
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SERVICII PUBLICE 

În comuna Căvădineşti nu există încă o reţea de canalizare şi de alimentare cu gaze. 

În ceea ce priveşte apa potabilă, primăria are în prezent un proiect pentru extinderea reţelei 

de alimentare cu apă.

În ceea ce priveşte gradul de extindere al serviciilor de telefonie şi cablu, situaţia din comună

este mulţumitoare, având în vedere faptul că întreaga comună dispune de acces la telefonie 

fixă şi mobilă.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Referitor la acest tip de infrastructură, starea străzilor este apreciată ca fiind mai puţin bună,

alături de cea a trotuarelor. Aceste străzi necesită asfaltare. Marcajele pietonale, semnele de 

circulaţie şi spaţiile de parcare sunt suficiente. Staţiile de autobuz sunt într-un număr

corespunzător. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Comuna Căvădineşti nu are pus la punct un sistem de colectare a deşeurilor, deoarece 

depozitele au fost închise.  Calitatea aerului este bună, cea a apei lasă puţin de dorit datorită

durităţii acesteia. 

 

SĂNĂTATE 

Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea dispensarul din comună este în stare bună.

Numărul unităţilor medicale este suficient de mare pentru a acoperi nevoile întregii populaţii 

din comună.

Echipamente din dotare sunt de asemenea suficiente şi în stare bună. Se remarcă calitatea 

actului medical. 

 

EDUCAŢIE 

Sistemul de învăţământ din comună se află într-o situaţie bună având în vedere că cele 7 

şcoli şi 6 grădiniţe pot acoperi necesarul de locuri cerute de familiile copiilor din comună.

Dotarea cu echipamente este foarte bună, iar calitatea actului educaţional este de 

asemenea bună.
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SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

La acest aspect din organizarea comunei situaţia prezentă este destul de neplăcută dacă

este să considerăm faptul că nu există parcuri, locuri de joacă pentru copii şi nici săli sau 

terenuri de sport. 

Locurile de divertisment există, însă standardele de calitate ale acestora sunt destul de 

joase. 

Căvădineşti 

CULTURĂ

Cu toate că există în comună 2 cămine culturale, activităţile de profil cultural sunt destul de 

rare, fără a lua în considerare serbările şcolare. Infrastructura culturală este bună. Comuna 

nu deţine clădiri de patrimoniu. 

Serbare organizată la căminul cultural 
Căvădineşti                                  Căminul cultural 
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SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Chiar dacă activitatea poliţiei este considerată bună, nivelul de infracţionalitate este destul 

de ridicat. În general însă, relaţiile dintre locuitorii comunei Căvădineşti sunt bune. 

Problema cu  care se confruntă aceştia este legată de procesul de îmbătrânire a populaţiei, 

ţinând cont că 60% din populaţia acestei comune sunt pensionari. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Principala problemă a comunei  în prezent este legată de realizarea unei reţele de 

alimentare cu apă.

Industria alimentară (prelucrarea laptelui) este domeniul care ar putea sprijini evoluţia 

comunei pe termen lung, alături de turism. 

Comuna Ţepu este cea mai apreciată comună din Galaţi datorită gradului mare de 

modernizare. Clădirea primăriei din comuna Ţepu este un alt motiv de admiraţie. 
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11.CERTEŞTI 

Contact 

Tel: 0236337737 

 

Comuna se află situată pe DJ 240A, la 115 km 

distanţă de municipiul Galaţi şi are în 

administraţie 3 sate: Cotoroaia, Cîrlomaneşti, 

Cerţeşti 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 4

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile, liceele 
1

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 3

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 1

Trotuarele din comună 1

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 4

Spaţiile de parcare 3

Staţiile de autobuz 3

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
4

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 3
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Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
4

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 1

Terenurile şi sălile de sport 3

Numărul de dispensare, policlinici 2

Calitatea actului medical 2

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
1

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
1

Activităţile culturale 3

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 3

Clădirile de patrimoniu 5

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
4

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
finalizarea proiectului de canalizare 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Ţepu 

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura (cultivarea plantelor şi zootehnie)
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SERVICII PUBLICE 

Edilii comunei sunt în prezent mulţumiţi de reţeaua de alimentare cu apă. Reţeaua de 

canalizare este în curs de construire. Există reţea de telefonie fixă şi mobilă (Orange, 

Vodafone), acoperire digitală, cablu TV. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Străzile din satele ce fac parte din comuna Certeşti nu se află într-o stare deloc bună, fiind 

necesară pietruirea acestora. Nu au fost construite trotuare, iar în ceea ce priveşte semnele 

de circulaţie, situaţia actuală est destul de bună.

Spaţiile de parcare şi staţiile de autobuz se regăsesc într-un număr suficient de mare pentru 

a satisface nevoile sătenilor. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Comuna are un sistem de management al deşeurilor care dă rezultate, iar nivelul de poluare 

a apei şi a aerului este scăzut. 

 

SĂNĂTATE 

Numărul dispensarelor din comună nu este cel corespunzător, cele existente nu sunt dotate 

cu echipamentele necesare şi doar două clădiri sunt într-o stare bună.

Calitatea actului medical este şi ea nesatisfăcătoare. 

 

EDUCAŢIE 

Segmentul educaţional este bine dezvoltat; în comună activează 3 şcoli şi 3 grădiniţe

corespunzător dotate şi având cadre didactice pregătite şi competente. Există însă şi unele 

clădiri ce necesită investiţii substanţiale. 

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Comuna nu dispune de parcuri şi nici de terenuri de sport. Locurile de joacă pentru copii 

sunt puţine ca număr, la fel şi sălile de sport. Nici locurile de divertisment nu sunt într-un 

număr mare. 
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CULTURĂ

Activitatea culturală din comună se află la un nivel 

mediu, în ceea ce priveşte activităţile desfăşurate şi

infrastructura culturală.

Printre clădirile de patrimoniu din comuna Certeşti 

se numără Biserica de lemn Adormirea Maicii 

Domnului ce datează din 1776. 

 

Biserica Adormirea Maicii Domnului 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate este considerat ca fiind în limite normale, activitatea poliţiei fiind 

bună. Relaţiile interetnice şi interumane din comună sunt foarte bune. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele prioritare din comună sunt: 

finalizarea proiectului de realizare a reţelei de canalizare; 

reabilitarea străzilor. 

 

Domenii care ar trebui dezvoltate cu precădere pentru a-i asigura o evoluţie bună pe termen 

lung sunt agricultura (cultivarea plantelor şi zootehnia) şi prelucrarea produselor agricole. 

 

Comuna apreciată este Ţepu datorită performanţei administraţiei locale şi a dotărilor din 

această comună.
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12. CORNI 

Contact 

Tel: 0749124513 

 

Comuna Corni este situată în partea centrală

a judeţului Galaţi şi are în componenţă satele 

Corni, Măcişeni şi Urleşti 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 3

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 3

Numărul de grădiniţe, şcoli 3

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile, liceele 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 3

Străzile din comună 3

Trotuarele din comună 3

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 3

Spaţiile de parcare 3

Staţiile de autobuz 3

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
3

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 3
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Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 1

Terenurile şi sălile de sport 1

Numărul de dispensare, policlinici 2

Calitatea actului medical 1

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
2

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 4

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
1

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu NA

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
3

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 4

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
angajarea unui medic de familie 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
-

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura (zootehnia) 
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SERVICII PUBLICE 

În prezent comuna se află într-o etapă de modernizare, fiind derulate proiectele pentru 

crearea reţelei de alimentare cu apă şi a celei de canalizare. 

Nu există reţea de alimentare cu gaze. Serviciile de telefonie şi cablu au un grad ridicat de 

extinderea în cadrul comunei Corni. 

Clădirea administraţiei publice se află de asemenea într-o etapă de reconsolidare. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Străzile din comună urmează a fi reabilitate, împreună cu trotuarele. Marcajele pietonale, 

semnele de circulaţie, spaţiile de parcare şi staţiile de autobuz sunt insuficiente în acest 

moment. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

În prezent este în curs de derulare un proiect ce vizează crearea unui sistem de gestionare 

a deşeurilor şi de epurarea a apei. Gradul de poluare a aerului nu este unul ridicat. 

 

SĂNĂTATE 

Situaţia infrastructurii de sănătate din comună este destul de dificilă având în vedere faptul 

că dispensarele nu sunt suficiente nici ca număr şi nici ca dotări şi nu există medic de 

familie.  

Clădirile şi spaţiile acestora se află deocamdată într-o stare bună.

EDUCAŢIE 

În comuna Corni există 3 şcoli şi nici o grădiniţă. Cele existente se află într-o stare bună de 

funcţionare iar calitatea actului educaţional este bună.
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Şcoala cu clasele I-VIII Octav Băncilă

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Activităţile de recreere nu sunt sprijinite de o reţea adecvată de parcuri, săli şi terenuri de 

sport sau spaţii de joacă pentru copii, de fapt aceste facilităţi nici nu există în comună.

CULTURĂ

În comună se desfăşoară diverse manifestaţii culturale, însă infrastructura culturală necesită

investiţii considerabile în reconsolidarea clădirilor.  

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate este scăzut, iar activitatea poliţiei este satisfăcătoare. 

Relaţiile interumane în comuna Corni sunt considerate a fi foarte bune. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele ce necesită rezolvare urgentă în comună sunt: 

angajarea unui medic de familie; 

infrastructura rutieră,

dotarea dispensarelor cu echipamente. 

Domenii care ar trebui dezvoltate cu precădere pentru a-i asigura o evoluţie bună pe termen 

lung sunt agricultura şi zootehnia. 
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13. COSMEŞTI 

Contact 

Tel: 0729109988 

 

Comuna se află în NV judeţului Galaţi şi este 

formată din satele Cosmeşti Deal, Cosmeşti 

Vale, Furcenii Vechi, Furcenii Noi, Băltăreţi, 

Satu Nou. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 4

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
5

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile, liceele 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 1

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 1

Trotuarele din comună 1

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 3

Spaţiile de parcare 1

Staţiile de autobuz 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
1

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1
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Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
4

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 1

Terenurile şi sălile de sport 1

Numărul de dispensare, policlinici 1

Calitatea actului medical 1

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
1

Activităţile culturale 4

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
2

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 1

Clădirile de patrimoniu NA

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
2

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 2

Calitatea vieţii, în general 2

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
construirea unei pieţe

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Iveşti, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună

agricultura, industria alimentară (prelucrarea 

legumelor) 
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SERVICII PUBLICE 

În comuna Cosmeşti există un sat care nu are o reţea de apă potabilă, restul satelor 

beneficiind de acest serviciu public. Referitor la canalizare, aceasta nu a fost încă realizată

în nici un sat din comună. Aceeaşi situaţie este şi în cazul reţelei de alimentare cu gaze. 

Reţelele de telefonie şi cablu sunt extinse la nivelul celor 6 sate din comună.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Străzile comunei necesită reparaţii capitale, alături de trotuarele aferente. Nu există staţii de 

autobuz şi nici spaţii de parcare. Starea marcajelor pietonale şi a semnelor de circulaţie este 

relativ bună.

Stradă din Cosmeşti 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Referitor la acest aspect, situaţia este bună, în comună existând un sistem de gestionare a 

deşeurilor menajere.  

Atât apa cât şi aerul din comună au un grad redus de poluare.  

 

SĂNĂTATE 

Clădirile în care se prestează activităţi sanitare se află într-o stare rea. Dispensarul existent 

necesită renovări şi nu poate acoperi nevoile sătenilor; în aceste condiţii construirea unui 

nou dispensar devine un obiectiv major. 

Calitatea actului medical este de asemenea la un nivel destul de redus. 
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EDUCAŢIE 

Sistemul educaţional beneficiază de un management bun, având în vedere faptul că

numărul de grădiniţe este suficient, clădirile sunt refăcute şi sunt dotate corespunzător. 

Calitatea actului educaţional din aceste instituţii este şi ea bună.

În Cosmeşti există 12 unităţi de învăţământ, şi anume 5 şcoli generale şi 5 grădiniţe

Şcola din Cosmeşti 

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

În comună este necesară amenajarea de parcuri pentru petrecerea timpului liber precum şi

crearea de săli şi terenuri de sport. Momentan singurele spaţii de relaxare sunt barurile. 

 

CULTURĂ

Infrastructura culturală nu reprezintă un domeniu în care să exceleze comuna Cosmeşti.  

Există doar un singur loc de divertisment şi nici o clădire de patrimoniu. 

Printre obiectivele turistice din comună se numără:

Monumentul închinat eroilor neamului 1916-1918 

Podul peste Siret - după un proiect Anghel Saligny 

Cimitirul Eroilor 1944-1945 - Furcenii Noi 

Lacul de acumulare al hidrocentralei de la Movileni - Cosmeşti 
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Căminul Cultural 

 

Podul peste Siret 

 

Monumentul închinat eroilor neamului 
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SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Activitatea poliţiei din comuna Cosmeşti este foarte bună, iar nivelul de infracţionalitate este 

redus. 

Nu există conflicte interetnice, în schimb cele interumane sunt la ordinea zilei. Calitatea vieţii 

este afectată de procesul de îmbătrânire a populaţiei din comună şi de lipsa locurilor de 

muncă.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele ce necesită rezolvare urgentă în comună sunt: 

construirea unei pieţe agroalimentare en-gross; 

modernizarea dispensarului existent şi construirea unui alt dispensar; 

crearea unei reţele de canalizare; 

extinderea reţelei de alimentare cu apă şi în satul Cosmeşti Vale. 

 

Domenii care ar trebui dezvoltate cu precădere pentru a-i asigura o evoluţie bună pe termen 

lung sunt agricultura şi industria alimentară prin construirea unui depozit de procesare a 

produselor agricole sau a unei fabrici de prelucrare a legumelor. 

 

Comuna apreciată este Iveşti datorită organizării acesteia, proiectelor realizate, infrastructurii 

rutiere. 
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14. COSTACHE NEGRI 

Contact 

Tel: 0236-825810 

e-mail: primariacnegri@yahoo.com

web: www.primariacostachenegri.ro

Este situată în centrul judeţului Galaţi, pe DJ 

251 Galaţi-Tecuci la 45 km faţă de municipiul 

Galaţi şi la 32 km faţă de municipiul Tecuci. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 5

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli -

Calitatea actului educaţional 3

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
2

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile, liceele 
1

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 2

Străzile din comună -

Trotuarele din comună 3

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 3

Spaţiile de parcare 5

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 5
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cu apă

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 5

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
4

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 1

Terenurile şi sălile de sport 1

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 3

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 1

Clădirile de patrimoniu 4

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
5

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 1

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
reţeaua de alimentare cu gaze 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Lieşti, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
industria textilă



72

SERVICII PUBLICE 

Locuitorii comunei Costache Negri beneficiază de o reţea de distribuţie a apei şi o reţea de 

canalizare ce se află într-o stare bună de funcţionare. 

Nu există însă o reţea pentru distribuţia gazelor naturale. 

În ceea ce priveşte serviciile de telefonie mobilă există unele probleme legate de semnalul 

reţelelor Orange şi Vodafone. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Infrastructura rutieră necesită o serie de îmbunătăţiri referitoare la pietruirea străzilor, 

construcţia trotuarelor şi suplimentarea numărului de marcaje pietonale şi semne de 

circulaţie. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Comuna are implementat un sistem de management al deşeurilor menajere, însă în prezent 

acesta nu funcţionează. Aerul din comună nu este deloc poluat, iar apa are un grad mic de 

poluare.  

 

SĂNĂTATE 

Segmentul sănătăţii este apreciat ca fiind de bună calitate, în comună existând dispensare 

dotate corespunzător ce funcţionează în spaţii potrivite acestui tip de activitate şi în care se 

desfăşoară activităţi medicale de bună calitate. 

 

EDUCAŢIE 

În comună există funcţionează o şcoală şi o grădiniţă, care însă nu sunt dotate cu 

echipamentele necesare şi funcţionează în spaţii şi clădiri care necesită reparaţii, fiind foarte 

vechi. 

Calitatea actului educaţional are un nivel mediu, ce se datorează în principal lipsei de dotări 

ale acestor instituţii de învăţământ. 
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SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Comuna nu are amenajate parcuri verzi, terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii şi nici 

săli de sport. Primăria este din acest motiv foarte puţin mulţumită de acest aspect, pentru 

remedierea căruia are depus un proiect; cererea de finanţare vizează amenajarea unui parc, 

însă lucrările la acest sunt întârziate datorită lipsei de fonduri. 

 

CULTURĂ

În comună există un cămin 

cultural, care este într-o situaţie 

destul de bună, însă locuitorii 

nu sunt interesaţi de 

organizarea unor activităţi

culturale în comună. Nu există

nici un loc de divertisment. 

În rândul clădirilor de patrimoniu 

se numără casa memorială a lui 

Costache Negri. Casa memorială a lui Costache Negri 

 

Căminul cultural din comuna Costache Negri 
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SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate din comună este destul de scăzut, însă activitatea poliţiei nu este 

destul de mulţumitoare. 

Relaţiile interetnice şi interumane sunt destul de armonioase, însă calitatea vieţii în general 

în comună este afectată de sărăcia datorată lipsei întreprinderilor şi implicit a locurilor de 

muncă.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele ce necesită rezolvare urgentă în comună sunt: 

Construirea reţelei de alimentare cu gaze; 

Investiţii pentru sprijinirea activităţilor sportive; 

Crearea unei reţele de Internet şi îmbunătăţirea serviciilor de telefonie mobilă.

Domeniul care ar trebui dezvoltat cu precădere în comună pentru a-i asigura o evoluţie bună

pe termen lung este industria textilă.

Comuna apreciată este Lieşti datorită infrastructurii, a parcurilor şi bazelor sportive pe care 

le deţine. 



75

15. CUCA 

Contact 

Tel: 0762207501 

 

Comuna Cuca este aşezată în partea de Sud-Est 

a României, Podişul de Jos al Moldovei, fiind 

parte componenta a judeţului Galaţi. În 

componenţa comunei intră satele: Cuca, 

Slobozia, Ventura şi Cotros. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
5

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile, liceele 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 1

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 1

Trotuarele din comună 1

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 1

Spaţiile de parcare 3

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
4
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Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
4

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 1

Terenurile şi sălile de sport 1

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
5

Activităţile culturale 1

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
1

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu 1

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
1

Calitatea relaţiilor interetnice 4

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 4

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
starea drumurilor 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Schela, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
industria alimentară, servicii 
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SERVICII PUBLICE 

Gradul de extindere a reţelei de alimentare cu apă este unul bun, însă nu există reţea de 

canalizare sau de alimentare cu gaze. 

Serviciile de telefonie sau cablu nu sunt extinse la nivelul întregii comune. 

Clădirile administraţiei publice locale necesită reparaţii şi consolidări urgente. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Activitatea de refacerea a drumurilor comunale a început însă lucrările nu au mai continuat 

din lipsă de fonduri. 

Semnele de circulaţie sunt într-un număr insuficient şi nu există trotuare. Spaţiile de parcare 

şi staţiile de autobuz sunt suficiente la nivel de comună.

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

În comuna Cuca nu a fost dezvoltat un sistem de colectare a deşeurilor menajere, motivul 

fiind acelaşi ca în cazul infrastructurii rutiere: lipsa de resurse financiare. 

Nivelul de poluare a apei şi a aerului este unul scăzut. 

 

SĂNĂTATE 

Infrastructura de sănătate este bine organizată, în comună existând un dispensar medical 

care funcţionează în condiţii bune, cu un act medical de bună calitate. 

 

EDUCAŢIE 

Infrastructura educaţională beneficiază de aceleaşi condiţii ca şi cea de sănătate. În comună

funcţionează o şcoală şi o grădiniţă corespunzător dotate. 

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

În comună există doar un singur teren de sport, lipsind sălile de sport, parcurile şi locurile de 

joacă pentru copii 
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CULTURĂ

Infrastructura culturală este într-o stare mai puţin bună, singurul cămin cultural din comună

necesitând reparaţii. 

Locurile de divertisment sunt suficiente însă nu există clădiri de patrimoniu în această

comună.

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate este destul de ridicat, furturile în această comună fiind destul de 

frecvente. Activitatea poliţiei este bună.

Relaţiile interetnice şi interumane sunt foarte bune, la fel şi calitatea vieţii în general în 

comună.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele ce necesită rezolvare urgentă în comună sunt: infrastructura rutieră şi

suplimentarea personalului medical. 

Domeniile care ar trebui dezvoltate cu precădere în comună pentru a-i asigura o evoluţie 

bună pe termen lung sunt industria alimentară şi serviciile. 

 

Comuna apreciată este Schela din judeţul Galaţi datorită reţelei de gaze naturale din 

comună.
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16. CUDALBI 

Contact 

Tel: 0236826003 

 

Cudalbi este situată la 55 km nord faţă de 

municipiul Galaţi şi la aproximativ 200 km faţă de 

capitala Bucureşti. 

Comuna Cudalbi este traversată de un drum 

judeţean, ca variantă ocolitoare dintre drumurile 

naţionale DN 26 şi DN 25, totodată face legătura 

cu DN 2B aproape de municipiul Galaţi. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 3

Calitatea aerului 4

Calitatea apei -

Numărul de grădiniţe, şcoli 5

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile, liceele 
5

Numărul de magazine, supermarketuri 3

Nivelul de infracţionalitate 3

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 4

Trotuarele din comună 4

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 3

Spaţiile de parcare 1

Staţiile de autobuz 3



80

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
4

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
3

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 2

Locurile de joacă amenajate 2

Terenurile şi sălile de sport 5

Numărul de dispensare, policlinici 5

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
5

Activităţile culturale 3

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
5

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 3

Clădirile de patrimoniu 1

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
5

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
reţeaua de canalizare şi apă

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Ţepu, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
activităţi de producţie 
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SERVICII PUBLICE 

Situaţia reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din comună este destul de bună. În 

prezent există un proiect ce are drept scop crearea unei reţele de alimentare cu gaze în 

partea de Sud a comunei. 

Reţelele de cablu şi telefonie acoperă întreg teritoriul comunei. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Străzile din comună sunt în prezent perfect practicabile alături de trotuarele disponibile. 

Problema constă în crearea unor locuri de parcare şi a marcajelor pietonale. Staţiile de 

autobuz nu au fost deocamdată construite.  

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Situaţia gestionării deşeurilor este bună, în 2004 fiind amenajate 10 platforme de gunoi. 

Calitatea aerului este bună, însă nivelul de poluare a apelor din fântâni este destul de ridicat. 

De o calitate superioară este apa din reţeaua de alimentare construită de primărie. 

 

SĂNĂTATE 

Actul medical din comună este de bună calitate şi se desfăşoară în dispensare dotate 

corespunzător şi a căror clădiri nu necesită deocamdată modernizare. 

 

EDUCAŢIE 

Sistemul educaţional din comună beneficiază de 2 grădiniţe şi două şcoli care se află într-o 

stare bună, atât în ceea ce priveşte starea clădirilor cât şi dotarea acestora cu echipamente. 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Cudalbi                             Şcoala de arte şi meserii Cudalbi 
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SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Comuna nu dispune de suficiente parcuri şi locuri de joacă pentru copii. Există în schimb 

suficiente săli şi terenuri de sport. 

 

CULTURĂ

Activităţile culturale se află în prezent într-

o etapă de dezvoltare şi îmbunătăţire, 

având în vedere că beneficiază de o 

infrastructură culturală foarte bună.

Ca locuri de divertisment există un club şi

un număr redus de baruri.  

Clădirile de patrimoniu lipsesc din comuna 

Cudalbi. 

Biserica Gologanu, Cudalbi  

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Activitatea poliţiei este mulţumitoare, iar nivelul de infracţionalitate din comună este unul 

destul de scăzut, prin comparaţie cu anii anteriori. 

Calitatea relaţiilor interumane este bună, însă, pentru aproximativ 60% din populaţia 

comunei calitatea vieţii în general a scăzut datorită regresului agriculturii. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele ce necesită rezolvare urgentă în comună sunt: 

îmbunătăţirea reţelei de canalizare şi apă;

reabilitarea drumurilor comunale; 

îmbunătăţirea mediului public 

Domeniile care ar trebui dezvoltate cu precădere în comuna Cudalbi pentru a-i asigura o 

evoluţie bună pe termen lung sunt activităţile de producţie care creează locuri de muncă şi

oferă un plus de valoare bugetului comunei. 

Comuna apreciată este Ţepu datorită infrastructurii, reţelei de apă şi canalizare şi a caselor 

moderne şi utilate din comună.
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17. CUZA VODĂ

Contact 

Tel: 0236831437 

Localitatea este aşezată în partea de S-E a judeţului Galaţi, pe DJ 251, la aproximativ 30 km 

de municipiul Galaţi

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 3

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 2

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
3

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile, liceele 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 5

Nivelul de infracţionalitate 3

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 2

Trotuarele din comună 2

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 3

Spaţiile de parcare 2

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
2

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 3

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 4
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cablu/telefonie

Parcurile 2

Locurile de joacă amenajate 2

Terenurile şi sălile de sport 2

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 5

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea disp4ensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 2

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
3

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu 2

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
4

Calitatea relaţiilor interetnice 4

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
infrastructura 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
-

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
turismul 
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SERVICII PUBLICE 

Locuitorii comunei Cuza Vodă nu beneficiază de utilităţi publice oferite de primărie, deoarece 

în comună nu există reţea de alimentare cu apă, reţea de canalizare decât într-o mică

măsură, iar cea de alimentare cu gaze naturale nu există deloc. 

Serviciile de telefonie şi cablu oferă acoperire pentru toată suprafaţa comunei. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Infrastructura rutieră nu este bine dezvoltată, primăria fiind nemulţumită de calitatea străzilor, 

a trotuarelor, a marcajelor pietonale, semnelor de circulaţie. Staţiile autobuz sunt însă

suficiente. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

În comună există un sistem de colectare a deşeurilor care funcţionează la parametrii optimi.  

Calitatea apei nu este prea bună însă cea a aerului din comună este foarte bună.

SĂNĂTATE 

Infrastructura de sănătate se află într-o stare foarte bună. Există un număr suficient de 

dispensare, cu echipamente aflate în stare bună, în care actul medical are o calitate sporită.

EDUCAŢIE 

Numărul de grădiniţe şi şcoli din comună este suficient pentru toţii copiii, clădirile acestora 

fiind modernizate. Mai e de lucrat pe partea de dotări.   

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Sătenii din comună nu beneficiază de parcuri, săli şi terenuri de sport sau locuri de joacă.

Locuitorii comunei au acces doar la locurile de divertisment gen baruri, discoteci. 
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CULTURĂ

Sunt organizate activităţi culturale într-un număr suficient de clădiri destinate acestui tip de 

activitate, care sunt dotate corespunzător. 

În comună nu există clădiri de patrimoniu. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Activitatea poliţiei este bună, având în vederea faptul că nivelul de infracţionalitate este 

destul de redus. 

Calitatea relaţiilor interetnice şi interumane este foarte bună, iar nivelul de trai al locuitorilor 

comunei este la un nivel mediu. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele ce necesită rezolvare la momentul actual în comuna Cuza Vodă vizează

următoarele: 

construirea unor reţele de apă potabilă şi canalizare; 

reabilitarea străzilor din comună.

Pentru a sprijini comuna să evolueze pe termen lung este necesară sprijinirea turismului 
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18. DRĂGĂNEŞTI 

Contact 

Tel: 0236820130 

 

Comuna Drăgăneşti este situată în partea de N-E 

a judeţului Galaţi, la 80 km de municipiul Galaţi, 

pe DN 25. 

Comuna are două sate, Malu Alb şi Drăgăneşti. 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 5

Calitatea aerului 5

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 2

Calitatea actului educaţional 5

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
1

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 5

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 4

Trotuarele din comună 5

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 5

Spaţiile de parcare 5

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
1

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 1
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cu gaze

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 5

Locurile de joacă amenajate 5

Terenurile şi sălile de sport 4

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
5

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
5

Activităţile culturale 5

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu 1

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
4

Calitatea relaţiilor interetnice 4

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 4

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
reabilitarea grădiniţelor 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
-

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
comerţ (depozit en-gross pentru legume) 
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SERVICII PUBLICE 

Locuitorii din Drăgăneşti nu beneficiază de utilităţi publice oferite de primărie, deoarece în 

comună nu există reţea de alimentare cu apă, reţea de canalizare şi nici una de alimentare 

cu gaze naturale. 

Serviciile de telefonie şi cablu sunt disponibile pe întreaga suprafaţă a comunei. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Infrastructura rutieră este foarte bine dezvoltată, respondenţii fiind foarte mulţumiţi de 

calitatea străzilor, a trotuarelor, a marcajelor pietonale şi a semnelor de circulaţie. Staţiile 

autobuz şi spaţiile de parcare sunt de asemenea suficiente. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

În comună există un sistem de colectare a deşeurilor care funcţionează la parametri maximi. 

Calitatea apei şi a aerului din comună este foarte bună.

SĂNĂTATE 

Infrastructura de sănătate se află într-o stare foarte bună. Există un număr suficient de 

dispensare, cu echipamente aflate în stare bună, în care actul medical are o calitate foarte 

bună.

EDUCAŢIE 

Numărul de grădiniţe din comună este insuficient pentru toţii copiii, însă cele două şcoli sunt 

suficiente. Grădiniţele necesită reparaţii urgente, în special în ceea ce priveşte acoperişul 

acestora.  

Echipamentele existente se află în prezent într-o stare bună.
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Şcoala Drăgăneşti 

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Sătenii din comună beneficiază de parcuri, săli şi terenuri de sport şi locuri de divertisment 

pentru petrecerea timpului liber. 

 

CULTURĂ

Sunt organizate activităţi culturale într-un număr

suficient de clădiri destinate acestui tip de activitate. 

Clădirile sunt dotate corespunzător. 

În comună nu există clădiri de patrimoniu. 

 

Monumentul eroilor 
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Biserica din Drăgăneşti 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Activitatea poliţiei este bună, având în vedere faptul că nivelul de infracţionalitate este 

extrem de scăzut. 

Calitatea relaţiilor interetnice şi interumane este foarte bună, iar nivelul de trai al locuitorilor 

comunei este de asemenea ridicat. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele ce necesită rezolvare în momentul actual în comuna Drăgăneşti vizează

următoarele: 

reconsolidarea grădiniţelor; 

construirea unor reţele de apă potabilă şi canalizare; 

construirea unei noi săli de sport; 

reabilitarea unor străzi din comună.

Pentru a sprijini comuna să evolueze pe termen lung este necesară înfiinţarea unor depozite 

en-gross pentru vânzarea legumelor. 
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19. DRĂGUŞENI 

Contact 

Tel: 0751147961 

 

Comuna este situată pe DN 242, la 80 km de 

municipiul Galaţi, în partea de nord a judeţului 

Galaţi. 

Satele aflate în administraţie sunt: Drăguşeni, 

Fundeanu, Nicopole, Căuieşti, Stieţeşti, 

Adam, Ghingheşti. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 1

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
5

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
5

Numărul de magazine, supermarketuri 5

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 5

Străzile din comună 5

Trotuarele din comună 1

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 4

Spaţiile de parcare 4

Staţiile de autobuz 5

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 1
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cu apă

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 1

Terenurile şi sălile de sport 1

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
5

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
5

Activităţile culturale 1

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu 4

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
4

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 2

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
sistemul de alimentare cu apă

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Frumuşiţa, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura (creşterea animaelor) 
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SERVICII PUBLICE 

Reţeaua de alimentare cu apă cuprinde doar 85% din comună, în prezent neexistând un 

aviz de continuare a lucrărilor pentru extinderea acesteia. 

Sistemul de canalizare nu a fost încă realizat şi nici reţeaua de alimentare cu gaze naturale. 

Reţelele de cablu şi telefonie sunt extinse la nivelul întregii comune. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

În comună nu există deocamdată trotuare, însă starea străzilor este foarte bună.

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie şi spaţiile de parcare sunt suficiente, iar staţiile de 

autobuz se află într-o stare foarte bună.

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Au fost demarate lucrările privind crearea unui sistem de colectare a deşeurilor.  

Aerul şi apa din comună înregistrează la momentul actual un grad scăzut de poluare. 

 

SĂNĂTATE 

Calitatea bună a actului medical din comună este susţinută de o infrastructură de sănătate 

bine dezvoltată şi într-o stare bună de funcţionare. 

 

EDUCAŢIE 

În comuna Drăguşeni există un număr corespunzător de grădiniţe şi şcoli, însă calitatea 

actului educaţional din şcoli nu are  un nivel chiar atât de ridicat.  

Dotarea cestor instituţii de învăţământ este foarte bună.
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Şcoala cu clasele I-VIII Drăguşeni 

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Acest segment nu este bine pus la punct având în vedere faptul că în comună nu există o

sală şi un teren de sport şi nici parcuri sau spaţii de joacă pentru copii. Locurile de 

divertisment sunt însă în număr destul de mare. 

 

Cabana de vânătoare Stroiu 
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CULTURĂ

Infrastructura culturală din comună este foarte bine dezvoltată, însă activităţile culturale 

organizate sunt foarte rare. Clădirile de patrimoniu se află într-o stare bună.

Mănăstirea Adam 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Activitatea poliţiei din comuna Drăguşeni este foarte bună, iar nivelul de infracţionalitate este 

scăzut. 

Locuitorii comunei trăiesc în armonie unii cu alţii, însă calitatea vieţii acestora este în 

scădere.  

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele ce necesită rezolvare în momentul actual în comuna Drăguşeni vizează

terminarea lucrărilor la reţeaua de alimentare cu apă şi modernizarea infrastructurii rutiere. 

Pentru a sprijini comuna să evolueze pe termen lung este necesară dezvoltarea agriculturii 

şi a zootehniei. 

Comuna apreciată este Frumuşiţa datorită infrastructurii rutiere şi a reţelelor de apă din 

comună.
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20. FÂRTĂNEŞTI 

Contact 

Tel: 0729012546 

 

Comuna Fârtăneşti este aşezată la 45 km N de 

municipiul Galaţi, de-a lungul DJ242, ce leagă

municipiul Galaţi de municipiul Bârlad. 

Cuprinde satele Fârtăneşti şi Viile. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 5

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
5

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 5

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 3

Străzile din comună 4

Trotuarele din comună 3

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 1

Spaţiile de parcare 4

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
5

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1
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Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 4

Locurile de joacă amenajate 4

Terenurile şi sălile de sport 1

Numărul de dispensare, policlinici 1

Calitatea actului medical 2

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
5

Activităţile culturale 1

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu 4

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
4

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 1

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
lipsa locurilor de muncă

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
-

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura 
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SERVICII PUBLICE 

Reţeaua de alimentare cu apă potabilă este extinsă la nivelul întregii comune, însă cea de 

canalizare şi de gaze nu au fost construite până în prezent. 

În ceea ce priveşte gradul de extindere a serviciilor de telecomunicaţii, situaţia din comună

este mulţumitoare, având în vedere faptul că întreaga comună dispune de acces la telefonie 

fixă şi mobilă.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Străzile comunale se află într-o stare bună, iar în prezent se lucrează la refacerea 

trotuarelor. Marcajele pietonale şi semnele de circulaţie sunt puţine, astfel încât numărul 

trebuie suplimentat. 

Spaţiile de parcare şi staţiile de autobuz sunt suficiente. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

În comună nu există un sistem de colectare a deşeurilor menajere, însă calitatea apei şi a

aerului este foarte bună, înregistrându-se un nivel redus de poluare. 

 

SĂNĂTATE 

Comuna dispune de două dispensare aflate în clădiri recondiţionate şi dotate cu 

echipamentele necesare, însă calitatea actului medical din aceste instituţii nu este la cele 

mai înalte standarde. 

 

EDUCAŢIE 

În comună sunt suficiente şcoli şi grădiniţe, aflate într-o stare bună şi foarte bună.

Calitatea actului educaţional este de asemenea foarte bună.

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Parcul şi locurile de joacă pentru copii sunt bine amenajate, însă nu există terenuri şi săli de 

sport.  
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Locuitorii comunei se pot recrea în locurile de divertisment disponibile într-un număr suficient 

de mare. 

 

CULTURĂ

Infrastructura culturală din comună este foarte bine dezvoltată, însă activităţile culturale 

organizate sunt foarte rare. Clădirile de patrimoniu se află într-o stare bună alături de 

clădirile şi infrastructura administraţiei publice locale. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate din comună este scăzut. O problemă a sistemul de securitate o 

reprezintă numărul insuficient de poliţişti. Conflictele dintre locuitorii comunei sunt destul de 

rare, iar calitatea vieţii acestora este afectată de lipsa locurilor de muncă.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problema primordială a comunei constă în crearea locurilor de muncă pentru locuitorii 

acesteia. 

Pentru a sprijini comuna să evolueze pe termen lung este necesară dezvoltarea agriculturii. 
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21. FOLTEŞTI 

Contact 

Tel: 0768101700 

 

Comuna se află pe DN 26 la 34 km de 

reşedinţa de judeţ şi are în componenţă 

satele Folteşti şi Stoicani 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 4

Calitatea aerului 5

Calitatea apei 5

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
5

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 4

Trotuarele din comună 4

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 1

Spaţiile de parcare 4

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 4



102

cu apă

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
4

Parcurile 4

Locurile de joacă amenajate 4

Terenurile şi sălile de sport 4

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 1

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
1

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
1

Activităţile culturale 3

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 2

Clădirile de patrimoniu 4

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
2

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 1

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
lipsa locurilor de muncă

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
-

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura 
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SERVICII PUBLICE 

Gradul de extindere a reţelei de alimentare cu apă este mulţumitor, însă în ceea ce priveşte 

reţeaua de canalizare, aceasta din urmă este extinsă doar pe 500 m. 

Nu există o reţea de alimentare cu gaze naturale. 

Serviciile de telefonie şi cablu sunt extinse pe aproape tot teritoriul comunei. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Calitatea străzilor şi trotuarelor din comună este bună, însă semnele de circulaţie trebuie 

înlocuite. În comună sunt suficiente spaţii de parcare şi staţii de autobuz. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Folteşti beneficiază de un management bun al sistemului de colectare a deşeurilor 

menajere, iar nivelul de poluare a aerului şi a apei este unul redus. 

 

SĂNĂTATE 

Comuna oferă sătenilor un număr suficient de dispensare, însă starea clădirilor în care 

acestea îşi desfăşoară activitatea este precară, fiind foarte vechi şi demolate. Actul medical 

este şi el la un nivel redus de calitate. 

 

EDUCAŢIE 

Sistemul educaţional din comună este sprijinit prin şcoli şi grădiniţe localizate în clădiri 

refăcute şi dotate cu echipamentele necesare. Actul educaţional este şi el de bună calitate. 

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Locuitorii comunei se bucură de parcuri şi locuri de joacă pentru copii, săli de sport şi

terenuri îngrijite. 

Numărul locurilor de divertisment este însă insuficient pentru populaţia din comună.
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CULTURĂ

În comună sunt cămine culturale în stare bună dar activităţile culturale nu sunt organizat 

decât foarte rar. 

Clădirile şi infrastructura administraţiei publice locale necesită îmbunătăţiri. Sediul primăriei 

trebuie reabilitat. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate este şi în această comună scăzut. Activitatea poliţiei este 

considerată destul de bună.

Calitatea relaţiilor interetnice este foarte bună, însă cea a relaţiilor interumane, în general, nu 

este prea ridicată, având în vederea faptul că oamenii din comună nu se ajută între ei. 

Calitatea vieţii, în general, este afectată de nivel tot mai ridicat al ratei şomajului din comună.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Printre problemele comunei Folteşti se numără:

crearea locurilor de muncă;

infrastructura rutieră;

crearea unor zone de agrement şi divertisment pentru tineri. 

Revitalizarea agriculturii poate ajuta comuna să se dezvolte pe termen lung. 
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22. FRUMUŞIŢA

Contact 

Tel: 0749237308 

 

Comuna este aşezată la o distanţă de 25 km 

de municipiul Galaţi, în partea de Sud-Vest a 

ţării. Comuna cuprinde satele Frumuşiţa, 

Ijdileni şi Tămăoani. 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 4

Calitatea aerului 5

Calitatea apei 5

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 5

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 4

Trotuarele din comună 4

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 3

Spaţiile de parcare 3

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
5

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 1
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cu gaze

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 2

Locurile de joacă amenajate 2

Terenurile şi sălile de sport 1

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
3

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 3

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu 4

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
4

Calitatea relaţiilor interetnice 4

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
finalizarea lucrărilor la reţeaua de canalizare

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Cumpăna, Constanţa

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura 



107

SERVICII PUBLICE 

În comuna Frumuşiţa nu există încă o reţea de alimentare cu gaze. În schimb, gradul de 

extinderea a reţelei de alimentare cu apă este foarte mare, acoperind toate satele din 

comună, aceiaşi situaţie se înregistrează şi în cazul serviciilor de cablu şi telefonie. 

Gradul de extindere a reţelei de canalizare este de asemenea mare.  

 

INFRASTRUCTURĂ
RUTIERĂ

Infrastructura rutieră din 

comună se află într-o stare 

foarte bună în ceea ce 

priveşte drumurile din 

comună, trotuarele şi staţiile 

de autobuz. Îmbunătăţiri sunt 

necesare în cazul marcajelor 

pietonale şi a semnelor de 

circulaţie. 

 

Intrarea în comună

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Primăria comunei este în prezent mulţumită de sistemul de colectare a deşeurilor existent şi

foarte mulţumită de calitatea aerului şi apei. 

 

SĂNĂTATE 

În comună există un dispensar care necesită o mai bună dotare cu echipamente medicale, şi

în care activitatea sanitară este de foarte bună calitate. 
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Dispensarul medical 

 

Farmacie 
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EDUCAŢIE 

În comună funcţionează 3 grădiniţe şi 4 şcoli, număr suficient pentru copiii din comună.

Aceste instituţii de învăţământ sunt dotate cu echipamentele necesare şi beneficiază de 

clădiri aflate într-o stare bună.

Actul educaţional este apreciat a fi de bună calitate. 

Şcoala Generală Petru Rareş Frumuşiţa

Şcoala Gimnazială Frumuşiţa
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SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Pe acest segment situaţia nu este atât de bună. Comuna nu dispune de parcuri, săli de sport 

şi terenuri şi nici de locuri de joacă pentru copii. Locurile de divertisment sunt însă într-un 

număr suficient. 

 

CULTURĂ

Infrastructura culturală din comuna Frumuşiţa este foarte bună, însă activităţile culturale nu 

sunt organizate chiar atât de des. 

 

Biserica din comună
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SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Activitatea poliţiei este bună, iar nivelul de infracţionalitate este foarte redus. Relaţiile dintre 

oamenii comunei sunt bune, însă calitatea vieţii acestora este de nivel mediu. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Printre problemele comunei Frumuşiţa se numără:

finalizarea lucrărilor la reţeaua de canalizare; 

îmbunătăţirea managementului deşeurilor menajere. 

 

Revitalizarea agriculturii poate ajuta comuna să de dezvolte pe termen lung. 

 

Comuna apreciată este Cumpăna, din judeţul Constanţa, datorită ordinii din această

comună.
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23. FUNDENI 

Contact 

Tel: 0723187309 

 

Localitatea se află situată în sud-vestul 

judeţului Galaţi şi are în componenţă satele 

Fundeni, Hanu Conachi şi Lungoci. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 4

Calitatea aerului 5

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
1

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 1

Trotuarele din comună 1

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 1

Spaţiile de parcare 1

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
2

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1
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Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
4

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 4

Terenurile şi sălile de sport 1

Numărul de dispensare, policlinici 1

Calitatea actului medical -

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
1

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 1

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
1

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 1

Clădirile de patrimoniu 1

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
1

Calitatea relaţiilor interetnice 4

Calitatea relaţiilor interumane, în general 1

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
sistemul de alimentare cu apă

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Iveşti, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura 
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SERVICII PUBLICE 

O problemă urgentă ce trebuie rezolvată în comuna Fundeni o reprezintă crearea reţelelor 

de apă şi canalizare. Reţeaua de gaze este de asemenea inexistentă.

Locuitorii comunei beneficiază de telefonie fixă şi mobilă, Internet şi televiziune prin cablu. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Reabilitarea drumurilor comunale este o altă problemă ce trebuie rezolvată în comună.

Semnele de circulaţie trebuie montate, în acest moment acestea neexistând. Staţiile de 

autobuz însă sunt într-o stare destul de bună.

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Primăria este mulţumită de sistemul de colectare a deşeurilor existent, de calitatea apei şi a

aerului. 

 

SĂNĂTATE 

În toată comuna sunt doar două dispensare, număr insuficient pentru toţi locuitorii comunei. 

Spaţiile în care acestea îşi desfăşoară activitatea sunt destul de bune. 

 

EDUCAŢIE 

Numărul şcolilor şi grădiniţelor este potrivit, acestea sunt dotate cu echipamentele necesare. 

Clădirile acestora nu sunt în stare bună.

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

În comună nu există sală de sport ci doar un singur teren ce necesită reabilitare. Au fost 

amenajate locuri de joacă pentru copii. 

În comună există doar câteva baruri  ca opţiuni de petrecere a timpului liber. 
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CULTURĂ

Despre activitatea culturală din comună se poate spunde că aceasta nici măcar nu există,

singurul cămin cultural aflându-se într-o stare foarte rea. Nu există clădiri de patrimoniul. 

Clădirea administraţiei publice necesită renovare. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Infracţiunile din comună se află în limite normale, iar activitatea poliţiei este  destul de bună.

Calitatea relaţiilor interumane din comună este la un nivel destul de redus, iar calitatea vieţii 

în acest moment este la un nivel mediu. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Printre problemele comunei Fundeni se numără:

finalizarea lucrărilor la reţelele de canalizare şi apă;

modernizarea căminului cultural. 

 

Revitalizarea agriculturii poate ajuta comuna să se dezvolte pe termen lung. 

Comuna apreciată este Iveşti, din judeţul Galaţi, datorită proiectelor implementate în 

comună.
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24. GHIDIGENI 

Contact 

Tel: 0745759982 

Comuna Ghidigeni este situată în partea de Nord 

a judeţului Galaţi la circa 70 km de municipiul 

Galaţi şi 25 km de Tecuci. Din componenţa

comunei fac parte satele Ghidigeni, Gefu, 

Gârbovăţ, Tăplău, Tălpigi, Slobozia-Corni, Gefu 

Vechi şi Gara Ghidigeni. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 4

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
2

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
1

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 2

Trotuarele din comună 2

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 4

Spaţiile de parcare 2

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
4
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Gradul de extindere a reţelei de canalizare 2

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 1

Terenurile şi sălile de sport 4

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 1

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 3

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
1

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 3

Clădirile de patrimoniu 4

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
4

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
sistemul de canalizare 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
-

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura 
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SERVICII PUBLICE 

Reţeaua de alimentare cu apă este extinsă pe 95% din teritoriul comunei, iar cea de 

canalizare doar pe 2% din comună, în special în zona cu blocuri. Nu există alimentare cu 

gaze însă locuitorii comunei beneficiază de telefonie fixă şi mobilă şi televiziune prin cablu. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

30% din străzile din comună nu sunt pietruite, iar 40% au balast insuficient. Se impune 

construirea de trotuare, crearea de marcaje pietonale precum şi spaţii de parcare. Starea 

staţiilor de autobuz este bună în acest moment. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Sistemul de gestionare a deşeurilor funcţionează corespunzător, iar calitatea aerului şi a

apei este bună.

SĂNĂTATE 

Numărul de dispensare şi policlinici este potrivit pentru nevoile comunei, iar clădirile şi

spaţiile acestora sunt într-o stare bună şi dotate cu echipament medical. Problema constă în 

insuficienţa personalului medical. 

 

EDUCAŢIE 

Comuna are suficiente şcoli şi grădiniţe însă clădirile în care îşi desfăşoară activitatea sunt 

vechi şi nici nu sunt dotate corespunzător (mobilier vechi). Calitatea actului educaţional este 

însă bună.

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

În comună nu sunt amenajate parcuri sau spaţii joacă pentru copii în afara celor existente în 

grădiniţe. Terenurile şi sălile de sport sunt într-o stare bună.
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CULTURĂ

Comuna Ghidigeni duce lipsa unui cămin cultural, astfel încât activităţile de acest gen sunt 

desfăşurate în aer liber. Clădirile de patrimoniu sunt în stare bună, alături de infrastructura 

administraţiei publice locale. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate este redus, iar activitatea poliţiei este foarte bună. Relaţiile 

interetnice şi interumane sunt armonioase iar în calitatea vieţii sătenilor se vede o 

îmbunătăţire treptată.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Printre problemele comunei Ghidigeni se numără:

crearea sistemului de canalizare; 

crearea unei reţele de gaze naturale; 

îmbunătăţirea infrastructurii rutiere. 

Revitalizarea agriculturii dar şi industria alimentară (produse lactate) poate ajuta comuna să

de dezvolte pe termen lung. 
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25. GOHOR 

Contact 

Tel: 0732954516 

 

Localitatea se află situată în extremitatea nord-

vestică a judeţului Galaţi, în zona colinară

Se învecinează la nord graniţa cu judeţul Vrancea, 

la est comuna Priponeşti şi Ghidigeni, vest 

Brăhăşeşti şi Ţepu, la sud Munteni 

Satele ce formează comuna sunt Gohor, Berheci, 

Poşta, Nărteşti şi Ireaşca. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 3

Calitatea aerului 2

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 2

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile, liceele 
1

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 1

Activitatea poliţiei 1

Străzile din comună 1

Trotuarele din comună 1

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 2

Spaţiile de parcare 3

Staţiile de autobuz 4
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Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
2

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
4

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 2

Terenurile şi sălile de sport 1

Numărul de dispensare, policlinici 2

Calitatea actului medical 1

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
2

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
3

Activităţile culturale 4

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 3

Clădirile de patrimoniu 1

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
3

Calitatea relaţiilor interetnice 4

Calitatea relaţiilor interumane, în general 2

Calitatea vieţii, în general 1

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună

lipsa de mijloace pentru prelucrarea 

terenului 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Ghidigeni, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura 
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SERVICII PUBLICE 

Un singur sat din comună nu beneficiază în prezent de reţeaua de apă potabilă, în rest, 

toată comuna este racordată la aceasta. 

Comuna nu are reţea de canalizare şi nici de gaze naturale. 

Serviciile de telefonie şi cablu sunt răspândite în întreaga comună.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Străzile comunei se află într-o situaţie extrem de neplăcută şi lipsesc trotuarele şi spaţiile de 

parcare. Staţiile de autobuz sunt suficiente în acest moment. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Primăria are în derulare un proiect ce vizează crearea unui sistem de colectare a deşeurilor 

menajere. 

Calitatea apei este bună, însă cea a aerului este afectată de o firmă ce are ca obiect de 

activitate creşterea animalelor. 

 

SĂNĂTATE 

Există un deficit de dispensare în comună deoarece satul Berheci nu are o astfel de unitate. 

Cele existente sunt într-o stare acceptabilă în ceea ce priveşte clădirile, însă dotarea cu 

echipament medical nu este prea bună.

Calitatea actului medical este şi ea mai puţin bună datorită dezinteresului cadrelor medicale. 

 

EDUCAŢIE 

Referitor la infrastructura educaţională, este necesară reconsolidarea şcolii din satul Gohor, 

deoarece clădirea este foarte veche. Calitatea actului educaţional este şi ea redusă.

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Comuna nu are o sală de sport, iar reabilitarea parcurilor este încă în faza de proiect. 

Locurile de joacă pentru copii sunt doar în incintele grădiniţelor din comună.
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CULTURĂ

Infrastructura culturală este bună, la fel ca şi activitatea culturală a comunei. Primăria nu are 

în administrare clădiri de patrimoniu. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate este destul de ridicat, furturile fiind cele mai frecvente infracţiuni 

săvârşite în comună. Activitatea poliţiei are un nivel redus al calităţii datorat dezinteresului 

personalului de poliţie. 

Calitatea relaţiilor interumane, în general, este de asemenea redusă, iar oamenii din comună

sunt afectaţi din ce în ce mai mult de sărăcie. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele prioritare ale comunei sunt: 

dezvoltarea agriculturii; 

infrastructura rutieră;

reţeaua de alimentare cu apă.

Revitalizarea agriculturii şi a industriei alimentare sunt două domenii care ar putea ajuta 

comuna Gohor să se dezvolte pe termen lung.  

 

Comuna apreciată este Ghidigeni din judeţul Galaţi datorită infrastructurii rutiere şi a reţelei 

de apă din comună.
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26. GRIVIŢA

Contact 

Tel: 0724029310 

e-mail: primaria.grivita@ambasador_tv.ro

Comuna este situată în zona de centru a 

judeţului Galaţi la o distanţă de 56 km de 

Galaţi şi 33 km faţă de municipiul Tecuci. 

Are în componenţă satele Griviţa şi Călmăţui. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 5

Calitatea apei 5

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 5

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile, liceele 
2

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 5

Activitatea poliţiei 2

Străzile din comună 3

Trotuarele din comună 1

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 1

Spaţiile de parcare 5

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 5
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cu apă

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 2

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
2

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 4

Locurile de joacă amenajate 5

Terenurile şi sălile de sport 5

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
2

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 1

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
1

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu 5

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
5

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
reabilitarea căminului cultural 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Iveşti, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura (legumicultura) 
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SERVICII PUBLICE 

Gradul de extindere a reţelei de alimentare cu apă este bun, iar reţeaua de canalizare se 

află deocamdată în faza de proiect. 

Pentru crearea unei reţele de alimentare cu gaze, primăria are în plan organizarea unei 

licitaţii în vederea contractării unei companii care să se ocupe de această problemă.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Străzile şi trotuarele din comună necesită învestiţii, iar marcajele pietonale şi semnele de 

circulaţie sunt practic inexistente. Spaţiile de parcare şi staţiile de autobuz fac faţă traficului 

din comună.

Stradă din comuna Griviţa

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Din cauza lipsei de fonduri, comuna nu are încă un sistem de colectare a deşeurilor 

menajere. Calitatea aerului şi a apei este bună.

SĂNĂTATE 

Dispensarele din comună necesită achiziţionarea de echipamente medicale, însă clădirile şi

actul medical sunt relativ bune. 
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EDUCAŢIE 

Primăria are în desfăşurare un plan pentru reabilitarea celor 2 grădiniţe din comună. Acestea 

sunt dotate cu echipamentele necesare iar calitatea actului educaţional este foarte bună.

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

În ceea ce priveşte locurile de petrecere a timpului liber, comuna pune la dispoziţia 

locuitorilor săi parcuri, săli şi terenuri de sport, locuri de joacă şi locuri de divertisment aflate 

într-o stare bună şi foarte bună.

CULTURĂ

Comuna are un singur cămin cultural iar activităţile culturale nu sunt stimulate. Clădirile de 

patrimoniu existente în Griviţa se află în acest moment într-o situaţie foarte bună.
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Biserica Sf. Dumitru 

 

Conacul Tache Anastasiu 
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SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate este redus, însă oamenii din Griviţa nu au încredere în activitatea 

poliţiei din zonă.

Nivelul de trai este relativ scăzut, însă calitatea relaţiilor interetnice şi interumane este 

ridicată.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele comunei Griviţa sunt următoarele: 

reabilitarea căminului cultural; 

înfiinţarea unui cabinet medical în satul Călmăţui. 

 

Revitalizarea agriculturii (legumicultura) ar fi cea mai potrivită direcţie capabilă să ajute 

comuna Griviţa într-o dezvoltare pe termen lung.  

 

Comuna apreciată este Iveşti datorită transportului mai facil spre oraş.
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27. INDEPENDENŢA

Contact 

Tel: 0236826900 

 

Comuna este situată în partea de S-E a judeţului 

Galaţi, şi este traversată pe direcţia NV - SE de 

DN 25 Galaţi. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 3

Calitatea aerului 3

Calitatea apei 3

Numărul de grădiniţe, şcoli 1

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
2

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
2

Numărul de magazine, supermarketuri 3

Nivelul de infracţionalitate 3

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 1

Trotuarele din comună 2

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 2

Spaţiile de parcare 1

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
5

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1
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Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
2

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 2

Locurile de joacă amenajate 2

Terenurile şi sălile de sport 2

Numărul de dispensare, policlinici 1

Calitatea actului medical 1

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
3

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
3

Activităţile culturale 4

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 5

Clădirile de patrimoniu 1

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
1

Calitatea relaţiilor interetnice 4

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
sistemul de canalizare 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Schela, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura 
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SERVICII PUBLICE 

Starea reţelei de alimentare cu apă este foarte bună, reţeaua fiind extinsă pe întreg teritoriul 

comunei. 

Nu există însă o reţea de canalizare, iar reţeaua de alimentare cu gaze este prezentă doar 

pe un teritoriu foarte restrâns (26 km). 

Locuitorii comunei beneficiază de servicii de cablu şi telefonie de cea mai bună calitate. 

Magazinele din comună sunt insuficiente în raport cu cererea. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Situaţia străzilor nu este chiar atât de bună, deoarece acestea nu sunt asfaltate, trotuarele 

nu există, iar semnele de circulaţie sunt extrem de deteriorate. Pentru remedierea cestei 

situaţii se încercă în prezent accesarea unor fonduri europene. 

Lipsesc de asemenea spaţiile de parcare pentru maşinile din comună.

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Comuna Independenţa are implementat un sistem de management al deşeurilor menajere, 

însă funcţionarea acestuia este deficitară. Aerul este considerat a fi poluat şi nici calitatea 

apei nu este bună deoarece apa are un gust neplăcut. 

 

SĂNĂTATE 

Dispensarele din comună se află într-o stare destul de rea, acestea funcţionând în clădiri 

vechi şi nereabilitate, dotate cu echipamente vechi. Personalul din aceste unităţi nu este 

suficient de bine pregătit pentru a realiza un act medical de foarte bună calitate. 

 

EDUCAŢIE 

Numărul de grădiniţe şi şcoli din comună este insuficient pentru toţi copiii, clădirile acestora 

nu au fost modernizare de foarte mult timp iar mobilierul din dotare este foarte vechi şi

neconform cu standardele actuale. 
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Şcoala Gimnazială Nr. 1 

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Primăria comunei are în derulare un proiect ce cuprinde reabilitarea parcurilor din comună

precum şi construirea de săli, terenuri de sport şi spaţii de joacă pentru copii. 

Numărul locurilor de divertisment este suficient pentru săteni. 

 

CULTURĂ

Infrastructura culturală se află într-o stare bună, în prezent căutându-se fonduri pentru 

consolidarea clădirilor de patrimoniu şi infrastructura administraţiei publice locale care este 

într-o stare deplorabilă.

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate din comună este relativ scăzut, iar activitatea poliţiei este bună.

Relaţiile interetnice şi interumane sunt de asemenea bune, însă calitatea vieţii oamenilor din 

comună este afectată foarte mult de lipsa locurilor de muncă.
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PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele comunei Independenţa sunt următoarele: 

crearea reţelei de canalizare; 

reabilitarea drumurilor; 

construcţia unei săli de sport. 

 

Revitalizarea agriculturii este domeniul care ar putea ajuta comuna Independenţa să se

dezvolte pe termen lung, alături de industria alimentară şi industria de confecţii şi pielărie. 

 

Comuna apreciată este Schela din judeţul Galaţi; motivul fiind capacitatea de atragere a 

fondurilor în comună.
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28. IVEŞTI 

Contact 

Tel: 0236 866 004 

Web: primaria.ivesti@galati.astral.ro

Iveşti este o comună localizată în partea de 

Est a României (în regiunea 

istorică Moldova), în judeţul Galaţi, pe 

valea râului Bârlad, între municipiile 

Tecuci (la 20 km distanţă) şi Galaţi (la 55 

km distanţă). Este compusă din satele 

Iveşti şi Buceşti (în partea de sud a comunei). 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 5

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 1

Calitatea actului educaţional 1

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
1

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
1

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 2

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 3

Trotuarele din comună 4

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 4

Spaţiile de parcare 4
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Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
2

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 2

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
4

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 2

Locurile de joacă amenajate 4

Terenurile şi sălile de sport 4

Numărul de dispensare, policlinici 5

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 2

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu 5

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
5

Calitatea relaţiilor interetnice 2

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
reţeaua de alimentare cu apă

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Ţepu, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura 



137

SERVICII PUBLICE 

Primăria comunei are în acest moment un Master Plan pentru crearea reţelelor de 

alimentare cu apă şi canalizare. Reţeaua de alimentare cu gaze are un grad mare de 

extinderea la nivelul întregii comune. 

Serviciile de cablu şi telefonie sunt foarte bine reprezentate în zonă.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Străzile din comună necesită reparaţii. Trotuarele, semnele de circulaţie, spaţiile de parcare 

şi staţiile de autobuz prezintă o stare bună.

Transportul rutier este cel mai vechi şi trama stradală însumează 70 km liniar. Comuna este 

traversată de 9,5 km de cale ferată.

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Sistemul de colectare a deşeurilor funcţionează în acest moment foarte bine, iar aerul şi apa 

din comună nu sunt poluate.  

 

SĂNĂTATE 

Dispensarele sunt de asemenea într-o stare bună, funcţionând în clădiri modernizate şi

dotate corespunzător. Actul medical din aceste instituţii medicale este bun. 

 

EDUCAŢIE 

Numărul de grădiniţe şi şcoli este destul de mic luând în considerare numărul copiilor din 

comună. Cele prezente nu sunt dotate conform standardelor actuale, iar calitatea actului 

educaţional este foarte redusă.
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Şcoala Nr. 1 

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

În prezent Primăria Iveşti are în derulare un proiect pentru amenajarea unui parc. În comună

au fost până acum construite săli de sport şi terenuri pentru activităţi sportive şi locuri de 

joacă pentru copii. Locurile de divertisment sunt suficiente ca număr. 

Teren de sport din Iveşti 
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CULTURĂ

Infrastructura culturală este una bună, însă activităţile culturale sunt un motiv de 

nemulţumire. Principala cauză este desfiinţarea trupelor de dans din comună.

Muzeul Hortensia P. Bengescu 

Căminul cultural Iveşti 
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SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate este destul de ridicat, fapt datorat în special conflictelor ce apar în 

cadrul minorităţilor din comuna Iveşti. Activitatea poliţiei este bună, iar calitatea relaţiilor 

interumane, în general, este bună. Calitatea vieţii este afectată de sărăcie, datorată în 

principal stadiului redus de dezvoltare a agriculturii - principala activitate a sătenilor din 

Iveşti.  

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele ce necesită rezolvare în comună se referă la: 

extinderea reţelei de alimentare cu apă;

crearea reţelei de canalizare; 

asfaltarea drumurilor din comună.

Revitalizarea agriculturii este domeniul care ar putea ajuta comuna Iveşti să se dezvolte pe 

termen lung.  

 

Ţepu din judeţul Galaţi este comuna apreciată în mod deosebit, datorită resurselor financiare 

de care aceasta dispune în acest moment. 
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29. JORĂŞTI 

Contact 

Tel: 0236 331 600 

e-mail: primăriajorasti@yahoo.com

Localitatea se află la 70 km faţă de reşedinţa

de judeţ Galaţi la 15 km faţă de oraşul Tg. 

Bujor şi 11 km faţă de oraşul Bereşti. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 5

Calitatea aerului 5

Calitatea apei 5

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
1

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
1

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 5

Străzile din comună 1

Trotuarele din comună 1

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 1

Spaţiile de parcare 1

Staţiile de autobuz 5

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
1
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Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 3

Locurile de joacă amenajate 1

Terenurile şi sălile de sport 5

Numărul de dispensare, policlinici 5

Calitatea actului medical 5

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 5

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu 1

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
1

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 4

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
reabilitarea grădiniţei 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Schela 

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
turismul 
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SERVICII PUBLICE 

Pe segmentul utilităţilor publice comuna se află într-o situaţie deloc bună deoarece nu există

o reţea de alimentare cu apă, o reţea de canalizare sau o reţea de alimentare cu gaze 

naturale. 

Numărul de magazine şi supermarketuri din comună este suficient.  

Infrastructura administraţiei publice locale se află şi ea într-o stare foarte rea în acest 

moment. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Străzile din comuna Jorăşti necesită reparaţii, prin pietruirea acestora. Trotuarele, marcajele 

pietonale şi semnele de circulaţie nu există în acest moment. Referitor la spaţiile de parcare, 

există o singură zonă în faţa clădirii primăriei. 

Numărul staţiilor de autobuz este corespunzător pentru locuitorii din comună.

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Pe acest segment comuna se prezintă într-o situaţie bună, deoarece există un sistem de 

management al deşeurilor menajere. Aerul şi apa din comună prezintă un nivel foarte scăzut 

de poluare. 

 

SĂNĂTATE 

Şi infrastructura de sănătate se află într-o situaţie bună, având în vedere faptul că există

suficiente dispensare ce beneficiază de clădiri bune şi de echipamentele medicale necesare. 

Calitatea actului medical este foarte ridicată.

EDUCAŢIE 

Numărul de instituţii de învăţământ este potrivit iar calitatea actului educaţional este bună.

Probleme există în ceea ce priveşte starea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea aceste 

instituţii şi gradul de dotare al acestora cu echipamentele necesare. 
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SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Comuna dispune de terenuri şi săli de sport, însă nu au fost amenajate încă parcuri şi locuri 

de joacă pentru copii. Numărul barurilor şi discotecilor din comună este unul suficient pentru 

toţi locuitorii. 

 

CULTURĂ

Activităţile culturale sunt frecvent organizate în comună, iar infrastructura culturală se află

într-o stare bună. Primăria comunei necesită reparaţii urgente la acoperiş.

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Activitatea poliţiei este foarte bună, dovadă nivelul redus de infracţionalitate. Relaţiile 

interetnice şi interumane sunt foarte bune, iar calitatea vieţii în comuna Jorăşti este bună.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Probleme actuale ale comunei sunt: 

reabilitarea grădiniţei; 

crearea reţelei de alimentare cu apă;

infrastructura rutieră.

Domeniul care ar trebui dezvoltat cu precădere în comuna Jorăşti pentru a-i asigura o 

evoluţie bună pe termen lung este turismul. 

Comuna apreciată în mod deosebit este Schela din judeţul Galaţi, motivul principal fiind 

accesul la calea ferată.
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30. LIEŞTI 

Contact 

Tel: 0753315588 

 

Localitatea Lieşti este situată la 30 km de 

municipiul Tecuci şi la 50 km de municipiul 

Galaţi, în partea de Est a judeţului Galaţi. 

Este traversată prin mijloc de Şoseaua Naţională

Galaţi-Tecuci şi paralel cu ea la 1 km la Est de 

calea ferată.

Este aşezată într-un triunghi geografic dat de oraşele apropiate: Tecuci, Galaţi, Focşani. 

Comuna este compusă din satele Lieşti şi Şerbăneşti. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 4

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 2

Calitatea actului educaţional 1

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
2

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 5

Nivelul de infracţionalitate 5

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 1

Trotuarele din comună 2

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 1
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Spaţiile de parcare 4

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
1

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 4

Locurile de joacă amenajate 4

Terenurile şi sălile de sport 5

Numărul de dispensare, policlinici 5

Calitatea actului medical 5

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
2

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
2

Activităţile culturale 5

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
5

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 2

Clădirile de patrimoniu 2

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
4

Calitatea relaţiilor interetnice 4

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 4

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
sistemul de alimentare cu apă

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Ţepu, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura 



147

SERVICII PUBLICE 

Reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare nu există la nivelul întregii comune. Nu există

încă o reţea de alimentare cu gaze naturale. 

Legătura telefonică este asigurată prin centrala telefonică CTE tip Ericson şi telefonia mobilă

SC MobilRom SA. 

Clădirile şi infrastructura administraţiei publice locale sunt bune în acest moment. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Străzile din comună sunt într-o stare avansată de degradare. Acestea necesită asfaltare. 

Construcţia trotuarelor va începe în 2011. Nu există marcaje pietonale şi semne de 

circulaţie. Singurul aspect mulţumitor ţine de spaţiile de parcare şi staţiile de autobuz care 

sunt suficiente ca număr. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere funcţionează bine în acest moment, iar aerul şi

apa din comună nu sunt poluate. 

 

SĂNĂTATE 

Numărul de dispensare din comună este suficient iar calitatea actului medical este foarte 

bună. Este necesară reabilitarea clădirilor acestora şi dotarea lor cu echipamentele medicale 

necesare. 

 

EDUCAŢIE 

Numărul de grădiniţe şi şcoli din comună nu este suficient pentru toţii copiii, iar pentru cele 

existente este necesară achiziţia de echipamente şi angajarea unui personal calificat şi bine 

pregătit. 
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Şcoala gimnazială Nr. 1 

Şcoala Generală Nr. 1 
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SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Comuna Lieşi dispune în acest moment de parcuri, săli şi terenuri de sport, precum şi de 

spaţii de joacă pentru copii. 

Referitor la locurile de divertisment, este necesară deschiderea unei discoteci în comună.

CULTURĂ

Sunt organizate frecvent activităţi culturale la nivel de comună. Infrastructura culturală este 

în prezent într-o stare bună. Referitor la clădirile de patrimoniu, se află în renovare Casa 

Pionierilor din cadrul Palatului Copiilor. 

Biserica Sf. Nicolae Lieşti 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Calitatea relaţiilor interetnice şi interumane, în general, este foarte bună, iar calitatea vieţii în 

comuna Lieşti este bună.

Nivelul de infracţionalitate este foarte scăzut, iar activitatea poliţiei este de asemenea bună.
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PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele actuale ale comunei sunt următoarele: 

extinderea reţelei de alimentare cu apă

crearea reţelei de canalizare; 

asfaltarea străzilor din comună.

Domeniul care ar trebui dezvoltat cu precădere în comuna Lieşti pentru a-i asigura o evoluţie 

bună pe termen lung este agricultura. 

 

Comuna Ţepu din judeţul Galaţi este apreciată datorită faptului că administraţia locală este 

foarte eficientă.
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31. MĂSTĂCANI 

Contact 

Tel: 0236 346 503 

e-mail: mastacani@yahoo.com

Comună este situată în partea de Est a 

judeţului Galaţi şi cuprinde satele Măstăcani 

şi Chiraftei.  

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 2

Calitatea apei 2

Numărul de grădiniţe, şcoli 5

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
3

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
3

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 5

Activitatea poliţiei 5

Străzile din comună 3

Trotuarele din comună 1

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 4

Spaţiile de parcare 3

Staţiile de autobuz 5

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 5
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cu apă

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 1

Terenurile şi sălile de sport 1

Numărul de dispensare, policlinici 1

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
3

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
1

Activităţile culturale 1

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
1

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 5

Clădirile de patrimoniu 1

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
4

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
reabilitarea clădirii Primăriei 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Cudalbi, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura 
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SERVICII PUBLICE 

Gradul de extindere a reţelei de alimentare cu apă este foarte bun, însă nu există reţea de 

canalizare şi de alimentare cu gaze. Serviciile de cablu şi telefonie sunt extinse la nivelul 

întregii comune. 

Clădirile şi infrastructura administraţiei publice locale se află în acest moment într-o situaţie 

bună.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Trotuarele din comună nu au mai fost renovate din anii ’60, iar în cazul străzilor se impune 

asfaltarea acestora. 

Marcajele pietonale şi semnele de circulaţie sunt într-un număr suficient, alături de numărul 

staţiilor de autobuz. 

Spaţiile de parcare sunt însă insuficiente. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

În prezent, la nivelul comunei nu există o strategie pentru managementul deşeurilor 

menajere, şi din acest motiv calitatea aerului şi a apei este afectată de gunoaiele care nu 

sunt depozitate în locuri special amenajate. 

 

SĂNĂTATE 

În comuna Măstăcani există doar un singur dispensar care este foarte vechi şi cu dotări 

modeste. Calitatea actului medical este însă destul de bună.

EDUCAŢIE 

Numărul şcolilor şi grădiniţelor este suficient pentru copiii din comună, iar calitatea actului 

educaţional este bună. Se remarcă necesitatea reconstrucţiei unei grădiniţe şi dotarea a 

două dintre ele cu mobilier nou.  

Celelalte grădiniţe au fost deja supuse unui program de reabilitare. 
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SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Parcuri, săli şi terenuri de sport şi locuri de joacă pentru copii nu au fost încă construite în 

comuna Măstăcani. Locurile de divertisment sunt suficiente ca număr. 

 

CULTURĂ

Pentru îmbunătăţirea infrastructurii culturale au fost accesate fonduri europene prin 

programul 322. Este necesară şi reabilitarea clădirilor de patrimoniu din comună. În ceea ce 

priveşte activităţile culturale, acestea sunt organizate destul de rar şi au un nivel mic de 

calitate, excepţie făcând lansările de carte. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Calitatea relaţiilor interetnice şi interumane în general este bună, însă calitatea vieţii 

sătenilor din comună este destul de modestă.

Nivelul de infracţionalitate este foarte redus, iar activitatea poliţiei este forte bună.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Probleme cu care se confruntă comuna la momentul actual sunt: 

reabilitarea clădirii primăriei; 

reabilitarea dispensarului; 

infrastructura rutieră;

construirea reţelei de canalizare. 

 

Domeniul care ar trebui dezvoltat cu precădere în comuna Măstăcani pentru a-i asigura o 

evoluţie bună pe termen lung este agricultura. 

Comuna cea mai apreciată este Cudalbi din judeţul Galaţi datorită organizării foarte bune a 

acesteia. 
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32. MATCA 

Contact  

Tel: 0236 860 003 

e-mail: primariamatca@yahoo.com 

 

Localizată în centrul judeţului Galaţi, pe DJ 251 

la 80 km faţă de municipiul Galaţi şi 8 km faţă 

de municipiul Tecuci. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 3

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 2

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile, liceele 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 5

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 5

Străzile din comună 2

Trotuarele din comună 1

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 4

Spaţiile de parcare 4

Staţiile de autobuz 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
2

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 2
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Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
5

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 2

Terenurile şi sălile de sport 3

Numărul de dispensare, policlinici 5

Calitatea actului medical 5

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
2

Activităţile culturale 4

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
5

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu NA

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
1

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 4

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
Sistemul de canalizare 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
-

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
Agricultura (legumicultura) 
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SERVICII PUBLICE 

Gradul de extindere a reţelei de apă şi canalizare este foarte scăzut în comuna Matca, 

principalul motiv fiind lipsa de  fonduri.  

Reţeaua de alimentare cu gaze şi serviciile de telefonie şi cablu sunt extinse pe întreg 

teritoriul comunei. 

În cazul infrastructurii administraţiei publice locale există problema insuficienţei dotărilor din 

sediul primăriei. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Străzile din comună necesită reparaţii urgente, iar trotuarele lipsesc cu desăvârşire. 

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie şi spaţiile de parcare se află în prezent într-o 

stare bună.

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Sistemul de management al deşeurilor este foarte bun în această comună, calitatea aerului 

şi a apei nefiind afectată de gunoaie. 

 

SĂNĂTATE 

Infrastructura medicală a beneficiat de fonduri mai mari şi din acest motiv se află într-o stare 

bună în acest moment: există dispensare dotate corespunzător, în care actul medical este 

de calitate. Clădirile acestora necesită însă reconsolidare. 

 

EDUCAŢIE 

În comuna Matca ar mai fi necesară construirea unei şcoli. Despre cele deja existente se 

poate spune că se află într-o stare bună, iar calitatea actului educaţional este de asemenea 

bună.
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Şcoala de arte şi meserii Nr. 1 

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Sala de sport a comunei Matca se află în acest moment în construcţie, urmând ca în viitor să

se amenajeze şi parcuri şi locuri de joacă pentru copii. În acest sens există deja proiecte 

depuse. În comună sunt suficiente locuri de divertisment. 

 

CULTURĂ

Comuna beneficiază de activităţi culturale organizate frecvent, infrastructura culturală este 

foarte bună şi nu sunt clădiri de patrimoniu în administrare. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Calitatea relaţiilor interetnice şi interumane este foarte bună în comuna Matca, activitatea 

poliţiei fiind foarte bună, iar nivelul de infracţionalitate scăzut. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele actuale ale comunei se referă la următoarele aspecte: 

crearea sistemului de canalizare; 

infrastructura rutieră;

crearea reţelei de alimentare cu apă.

Legumicultura este principala activitate a sătenilor din Matca şi din acest motiv, sprijinirea 

acestui domeniu ar putea ajuta comuna să evolueze bine pe termen lung.  
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33. MOVILENI 

Contact 

Tel: 0236 823002 

 

Comuna Movileni este situată în zona est-

centrală a judeţului Galaţi, la graniţa cu 

judeţul Vrancea, în lunca Siretului, pe DJ 252 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 3

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
5

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
5

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 5

Activitatea poliţiei 5

Străzile din comună 4

Trotuarele din comună 4

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 3

Spaţiile de parcare 4

Staţiile de autobuz 5

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 5
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cu apă

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 2

Terenurile şi sălile de sport 1

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 5

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 5

Clădirile de patrimoniu NA

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
5

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 4

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
reabilitarea drumului judeţean 252 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Drăgăneşti, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura 
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SERVICII PUBLICE 

Gradul de extinderea a reţelei de alimentare cu apă este unul bun, în schimb, reţeaua de 

canalizare nu a fost încă construită. Aceiaşi situaţie e în cazul reţelei de alimentare cu gaze. 

Locuitorii comunei beneficiază de telefonie fixă digitală şi telefonie mobilă (Romtelecom şi

Orange, Vodafone, Cosmote), cablu TV şi Internet prin fibră optică.

Infrastructura administraţiei publice se află în prezent într-o situaţie foarte bună.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Infrastructura rutieră este bună, atât străzile din comună cât şi trotuarele fiind perfect 

practicabile. Semnele de circulaţie sunt însă incomplete. 

Spaţiile de parcare sunt suficiente, iar staţiile de autobuz se află într-o stare foarte bună.

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Problema colectării deşeurilor se află în acest moment în faza de planificare, însă calitatea 

aerului şi a apei nu este afectată de deşeurile din comună.

SĂNĂTATE 

Sistemul de sănătate beneficiază de o situaţie bună, dispensarele sunt suficiente şi sunt 

dotate corespunzător. Calitatea clădirilor este şi ea bună, la fel ca cea a actului medical din 

aceste instituţii medicale. 

 

EDUCAŢIE 

Numărul de grădiniţe şi şcoli din comună este suficient pentru toţii copiii comunei. Clădirile 

acestora se află într-o stare foarte bună, iar dotarea cu echipamente este foarte bună.

Calitatea actului educaţional este de asemenea foarte bună.

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

În ceea ce priveşte petrecerea timpului liber, primăria nu oferă sătenilor prea multe 

posibilităţi ţinând cont că în comună nu există parc, săli şi terenuri de sport şi nici locuri de 

joacă pentru copii.  
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Locuitorii pot compensa aceste lipsuri prin numărul mare de locurile de divertisment. 

 

CULTURĂ

Activitatea culturală a comunei este foarte bună, fiind sprijinită de o infrastructură de foarte 

bună calitate. În comună nu există clădiri de patrimoniu. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Calitatea relaţiilor interetnice şi interumane este foarte bună, activitatea poliţiei este foarte 

bună, iar nivelul de infracţionalitate este foarte redus. 

Calitatea vieţii în această comună este destul de bună.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele actuale ale comunei se referă la următoarele aspecte: 

reabilitarea drumului judeţean 252; 

amenajarea parcurilor. 

 

Agricultura este principala activitate a sătenilor din Movileni şi din acest motiv, sprijinirea 

acestui domeniu ar putea ajuta comuna să evolueze bine pe termen lung. 

 

O comună care s-a distins prin performanţa administraţiei locale este Drăgăneşti, aceasta a 

reuşit să atragă numeroase fonduri pentru modernizare. 
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34. MUNTENI 

Contact 

Tel: 0236 830 504 

 

Comuna Movileni este situată în partea de Nord- 

Vest a judeţului şi cuprinde satele Frunzeasca, 

Munteni, Ţigăneşti şi Ungureni.  

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 4

Calitatea aerului 5

Calitatea apei 5

Numărul de grădiniţe, şcoli 5

Calitatea actului educaţional 1

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
5

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
5

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 5

Trotuarele din comună 1

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 5

Spaţiile de parcare 4

Staţiile de autobuz 3

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
5

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 4
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cu gaze

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 5

Locurile de joacă amenajate 4

Terenurile şi sălile de sport 5

Numărul de dispensare, policlinici 5

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
5

Activităţile culturale 3

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 5

Clădirile de patrimoniu 4

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
5

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
renovarea căminului cultural 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Ţepu, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultură
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SERVICII PUBLICE 

Gradul de extindere al reţelei de alimentare cu apă este foarte bun, însă reţeaua de 

canalizare se află deocamdată în faza de proiect. Există reţea de alimentare cu gaze la 

nivelul întregii comune. Serviciile de cablu şi telefonie sunt extinse la nivelul întregii comune 

şi sunt de foarte bună calitate. 

Clădirile administraţiei publice locale sunt într-o stare foarte bună.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

În comună nu au fost încă construite trotuare, însă calitatea străzilor este foarte bună. Există

suficiente marcajele pietonale şi semne de circulaţie. Recent au fost amenajate spaţii de 

parcare. Staţiile de autobuz mai necesită însă renovări. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Munteni beneficiază de un sistem de gestionare a deşeurilor menajere, calitatea aerului şi a

apei fiind foarte bună.

SĂNĂTATE 

Sistemul medical are o situaţie foarte bună în această comună, dispensarele fiind organizate 

în clădiri reconstruite şi dotate cu echipamentele medicale necesare. 

Calitatea actului medical este bună în aceste instituţii medicale. 

 

EDUCAŢIE 

Numărul de şcoli şi grădiniţe este suficient în comună, iar activitatea acestora se desfăşoară

în clădiri aflate în stare foarte bună. Echipamentele necesare activităţilor didactice sunt şi ele 

foarte bune. Calitatea actului educaţional însă, este afectată de nivelul scăzut de pregătire al 

profesorilor. 
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SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Localnicii comunei se pot recrea în parcurile amenajate de primărie,  există săli de sport şi

spaţii de joacă pentru copii. 

Locurile de divertisment sunt multe multe ca număr. 

 

CULTURĂ

Activitatea culturală este bine dezvoltată în comună, în prezent lucrându-se la construcţia 

unei Case de Cultură. Infrastructura culturală este bine dezvoltată, iar clădirile de patrimoniu 

sunt foarte bine întreţinute. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Calitatea relaţiilor interetnice şi interumane este foarte bună în această comună, însă

calitatea vieţii este afectată de nivelul de trai scăzut. 

Nivelul de infracţionalitate este redus iar activitatea poliţiei este bună.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele cu care se confruntă comuna în acest moment  sunt: 

refacerea căminului cultural; 

construirea unei săli de gimnastică;

construirea unui sistem de canalizare pentru sala de sport. 

 

Domeniul care ar trebui dezvoltat cu precădere în comuna Munteni pentru a-i asigura o 

evoluţie bună pe termen lung este agricultura. 

 

Comuna cea mai apreciată este Ţepu  din judeţul Galaţi datorită investiţiilor masive atrase în 

zonă.



167

35. NĂMOLOASA 

Contact 

Tel: 0236 830 504 

e-mail:  primarianamolasa@zahoo.com

Comuna Nămoloasa este situată la 50 km 

S-V de Galaţi pe DJ 204N, la 35 km de 

Focşani şi 45 km de Brăila. Cuprinde satele 

Nămoloasa, Nămoloasa Sat şi Crîngeni 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 5

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 5

Numărul de grădiniţe, şcoli 5

Calitatea actului educaţional 5

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
5

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
5

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 5

Activitatea poliţiei 5

Străzile din comună 1

Trotuarele din comună 1

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 1

Spaţiile de parcare 1

Staţiile de autobuz 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
1



168

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 1

Terenurile şi sălile de sport 1

Numărul de dispensare, policlinici 5

Calitatea actului medical 5

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
1

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
5

Activităţile culturale 4

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
5

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 5

Clădirile de patrimoniu 4

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
5

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 4

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
refacerea căminului cultural 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Schela, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
-
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SERVICII PUBLICE 

Comuna Nămoloasa nu beneficiază de o reţea de canalizare, de alimentare cu apă sau cu 

gaze. 

Serviciile de telefonie şi de cablu funcţionează la parametrii optimi. 

Infrastructura administraţiei publice locale este foarte bună.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Infrastructura rutieră se află într-o stare destul de rea şi necesită reabilitare. Nu există

trotuare, marcaje pietonale, staţii de autobuz sau spaţii de parcare. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Sistemul de gestionare a deşeurilor menajere funcţionează foarte bine, iar calitatea aerului şi

a apei este bună, respectiv foarte bună.

SĂNĂTATE 

Infrastructura medicală este foarte bine privită din toate punctele de vedere. 

 

EDUCAŢIE 

Sistemul educaţional se află în aceiaşi situaţie ca şi cel medical, instituţiile de învăţământ 

fiind într-o stare foarte bună.

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Este necesară reabilitarea parcului din comună precum şi construirea unei săli şi a unui 

teren de sport. Localurile de divertisment sunt prezente în număr mare în această comună.

CULTURĂ

Activităţile culturale sunt organizate frecvent, iar infrastructura culturală se află într-o situaţie 

foarte bună.

Clădirile de patrimoniu sunt bine întreţinute. 
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SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Calitatea relaţiilor interumane din comună este foarte bună, alături de calitatea vieţii, în 

general. 

Nivelul de infracţionalitate este foarte scăzut, iar activitatea poliţiei este foarte bună.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele cu care se confruntă comuna în acest moment  sunt: 

refacerea căminului cultural; 

reabilitarea străzilor; 

reabilitarea ariilor pietonale. 

 

Domeniul care ar trebui dezvoltat cu precădere în comuna Nămoloasa pentru a-i asigura o 

evoluţie bună pe termen lung se referă la sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii. 

 

Comuna cea mai apreciată din judeţul Galaţi este Schela datorită dotărilor acestei comune. 
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36. NEGRILEŞTI 

Contact 

Tel: 0236 832 672 

 

Comuna Negrileşti este situată în nordul judeţului Galaţi pe DJ 240, la 15 km de Tecuci. Din 

componenţa comunei fac parte satele Negrileşti şi Slobozia-Blăneasa. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 2

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 2

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
2
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Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
5

Numărul de magazine, supermarketuri 5

Nivelul de infracţionalitate 5

Activitatea poliţiei 5

Străzile din comună 2

Trotuarele din comună 2

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 2

Spaţiile de parcare 1

Staţiile de autobuz 5

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
4

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 2

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 3

Terenurile şi sălile de sport 2

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 5

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
3

Activităţile culturale 5

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 5

Clădirile de patrimoniu 2

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
4

Calitatea relaţiilor interetnice 5
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Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 1

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
starea drumurilor 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Matca, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
sportul 

SERVICII PUBLICE 

Gradul de extindere al reţelei de alimentare cu apă este bun, însă re�eaua de canalizare 

trebuie realizată. Nu există nici alimentare cu gaze naturale.  

Serviciile de telefonie şi cablu sunt răspândite pe întreg teritoriul comunei. 

Infrastructura administraţiei publice locale este foarte în acest caz. 

Clădirea Primăriei 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Întreaga infrastructură rutieră din comună necesită reabilitare. Există proiecte privind 

îmbunătăţirea infrastructurii drumurilor comunale şi de exploatare agricolă însă au fost 

sistate ca urmare a lipsei de fonduri. 
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PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Pentru sistemul de colectare a deşeurilor, în prezent se urmăreşte contractarea unei firme 

căreia să-i fie externalizat acest serviciu. 

Stratul freatic din comună este poluat, însă calitatea aerului este bună.

SĂNĂTATE 

Sistemul de sănătate din comună este de o calitate medie, fiind necesară consolidarea 

clădirilor dispensarelor şi dotarea acestora cu echipamente. 

Dispensarul Negrileşti 

 

EDUCAŢIE 

În comună sunt două şcoli în care actul educaţional este de calitate, clădirile sunt bune, însă

trebuie dotate cu echipamente moderne. 
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Şcoala Negrileşti 

 

Şcoala Purcarete 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Pe acest segment nu s-a mai intervenit de foarte mult timp, şi din acest motiv nu există

parcuri, locuri de joacă pentru copii, săli şi terenuri de sport. 

Există însă suficiente localuri de divertisment. 
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CULTURĂ

Clădirile de patrimoniu nu beneficiază de o bună

organizare, însă activitatea culturală a comunei este 

bogată şi infrastructura aferentă este bună.

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Activitatea poliţiei este foarte bună iar nivelul de 

infracţionalitate este foarte scăzut. 

Calitatea relaţiilor interetnice este foarte bună, însă

calitatea vieţii, în general, a oamenilor din comună

este redusă datorită lipsei locurilor de muncă.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele cu care se confruntă comuna în acest moment  sunt: 

crearea reţelei de alimentare cu apă;

reabilitarea străzilor; 

crearea locurilor de muncă.

Domeniul care ar trebui dezvoltat cu precădere în comuna Negrileşti pentru a-i asigura o 

evoluţie bună pe termen lung este cel al sportului. 

 

Comuna cea mai apreciată din judeţul Galaţi este Matca datorită ritmului rapid de 

modernizare. 

 

Biserica Breaza 
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37. NICOREŞTI 

Contact 

Tel: 0236 867 021 

e-mail: primarianicorestigalati@yahoo.com

web: www.primarianicoresti.ro 

 

Localitatea se află în partea de N-V a 

judeţului Galaţi şi cuprinde satele: Nicoreşti, 

Dobrineşti, Branişte, Grozăveşti, Sârbi, 

Fântâni, Coasta Lupei, Piscu-Corbului, 

Mălureni şi Ionăşeşti. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 5

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 5

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 5

Nivelul de infracţionalitate 5

Activitatea poliţiei 5

Străzile din comună 2

Trotuarele din comună 2

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 4

Spaţiile de parcare 4

Staţiile de autobuz 5
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Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
2

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 4

Terenurile şi sălile de sport 1

Numărul de dispensare, policlinici 5

Calitatea actului medical 5

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 1

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
1

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 5

Clădirile de patrimoniu 5

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
4

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 1

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
amenajarea unei pieţe agroalimentare 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Lieşti, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună

industria băuturilor alcoolice şi nealcoolice 

(vinificaţie) 
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SERVICII PUBLICE 

Reţeaua de apă este deficitară, iar reţeaua de canalizare nu există. Serviciile de telefonie şi

cablu funcţionează la parametrii optimi pe tot teritoriul comunei. 

Infrastructura administraţiei publice locale este foarte bună.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Starea străzilor din comună este de asemenea deficitară, fiind necesară şi amenajarea 

trotuarelor. 

Marcajele pietonale sunt corespunzătoare, staţiile de autobuz sunt foarte bune iar spaţiile de 

parcare sunt suficiente. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Sistemul de gestionare a deşeurilor funcţionează foarte bine, iar aerul şi apa din comună nu 

sunt poluate. 

 

SĂNĂTATE 

Activitatea medicală este de bună de calitate, fapt datorat şi dispensarelor complet echipate 

şi modernizate. 

 

EDUCAŢIE 

Numărul de instituţii educaţionale este bun (6 grădiniţe şi 6 şcoli), clădirile acestora sunt 

modernizate şi dotate corespunzător. Calitatea actului educaţional este bună.

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

În prezent există un proiect pentru reabilitarea unui parc şi construirea unei săli de sport. 

Locurile de joacă pentru copii au fost deja amenajate. 

Numărul localurilor de divertisment este suficient pentru locuitorii comunei. 
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CULTURĂ

Infrastructura culturală necesită reabilitare şi din acest motiv activităţile culturale nu pot fi 

realizate. Clădirile de patrimoniu sunt într-o stare foarte bună.

Biserica Sf. Nicolae 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate este foarte mic, iar activitatea poliţiei este foarte bună. Calitatea 

relaţiilor interetnice şi interumane este foarte bună. Calitatea vieţii în comuna Nicoreşti este 

umbrită de nivelul mic al veniturilor populaţiei. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele cu care se confruntă comuna în acest moment  sunt: 

construirea unei pieţe agroalimentare; 

reabilitarea căminului cultural; 

reabilitarea podului peste Valea Rea. 

 

Domeniul care ar trebui dezvoltat cu precădere în comuna Nicoreşti pentru a-i asigura o 

evoluţie bună pe termen lung este industria băuturilor alcoolice în special vinificaţia. 

Comuna cea mai apreciată este Lieşti, din judeţul Galaţi, datorită stadiului de modernizare în 

care se află.
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38. OANCEA 

Contact 

Tel: 0236 343 011 

 

Comuna Oancea este situată în partea de 

Est a judeţului şi cuprinde satele Oancea şi

Slobozia Oancea. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 2

Calitatea apei 2

Numărul de grădiniţe, şcoli 1

Calitatea actului educaţional 5

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
1

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
5

Numărul de magazine, supermarketuri 5

Nivelul de infracţionalitate 5

Activitatea poliţiei 5

Străzile din comună 1

Trotuarele din comună 1

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 1

Spaţiile de parcare 1

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
4

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1
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Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 1

Terenurile şi sălile de sport 1

Numărul de dispensare, policlinici 1

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
1

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
1

Activităţile culturale 1

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
1

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 1

Clădirile de patrimoniu NA

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
1

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 1

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
reabilitarea străzilor 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Ţepu, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura 
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SERVICII PUBLICE 

Gradul de extinderea este foarte bun, însă nu există reţea de canalizare si reţea de gaze 

deoarece nu au încă foarte multe cereri în acest sens. 

În ceea ce priveşte gradul de extindere a serviciilor de telecomunicaţii, situaţia din comună

este mulţumitoare, având în vedere faptul că întreaga suprafaţă dispune de acces la 

telefonie fixă şi mobilă.

Clădirea administraţiei publice este insalubră, deoarece este foarte veche şi nu a mai fost 

renovată de foarte mulţi ani. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Străzile din comună se află într-o stare foarte rea, iar trotuarele sunt prezente doar pe 10% 

din teritoriul comunei. Marcajele pietonale şi semnele de circulaţie nu sunt suficiente însă

staţiile de autobuz sunt bune. Spaţiile de parcare nu pot fi realizate deoarece nu este 

suficient loc pentru acestea, conform afirmaţiilor primarului din comună.

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Comuna nu dispune de un sistem de colectare a deşeurilor, iar gradul de poluare a apei şi a

aerului este destul de ridicat. 

 

SĂNĂTATE 

În comună nu există un dispensar ci doar un cabinet medical privat, în care actul medical 

este de foarte bună calitate. Este necesară dotarea cu echipamente a acestui cabinet. 

 

EDUCAŢIE 

Comuna are o şcoală şi o grădiniţă ale căror clădiri au fost modernizate, le mai lipsesc însă

dotările corespunzătoare. Calitatea actului educaţional este foarte bună.

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

În comuna Oancea nu a fost încă amenajat un parc, locuri de joacă şi nici n-au fost 

construite săli şi terenuri de sport.  



184

Localurile din comună sunt de asemenea absente. 

Pe teritoriul comunei a fost înfiinţat "Parcul natural din lunca Prutului". 

 

CULTURĂ

Activitatea culturală a comunei este extrem de scăzută, infrastructura culturală fiind aproape 

neexistentă. Nu există clădiri de patrimoniu în această comună.
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SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Calitatea relaţiilor interetnice şi interumane este foarte bună, nivelul de infracţionalitate fiind 

redus, iar activitatea poliţiei foarte bună.

Calitatea vieţii în comuna Oancea nu este deloc bună, această comună fiind considerată

zonă defavorizată.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele cu care se confruntă comuna în acest moment  sunt: 

reabilitarea străzilor; 

reabilitarea căminului cultural; 

construirea de cămine pentru bătrâni. 

 

Domeniul care ar trebui dezvoltat cu precădere în comuna Oancea pentru a-i asigura o 

evoluţie bună pe termen lung este agricultura, prin construirea de silozuri de capacitate mare 

pentru depozitarea recoltelor agricole. 

 

Comuna cea mai apreciată este Ţepu, din judeţul Galaţi, datorită stadiului de modernizare în 

care se află.
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39. PECHEA 

Contact 

Tel: 0236 823350 

 

Comuna se află în partea de Sud a judeţului 

la 34 km de municipiul Galaţi şi la 48 km de 

Tecuci şi are în componenţă satele: Pechea 

şi Lupele. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 2

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 5

Străzile din comună 3

Trotuarele din comună 3

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 3

Spaţiile de parcare 3

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
2
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Gradul de extindere a reţelei de canalizare 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 2

Locurile de joacă amenajate 4

Terenurile şi sălile de sport 4

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 3

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
3

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu 1

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
5

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 4

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
staţia de epurare 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
-

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura 
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SERVICII PUBLICE 

Referitor la reţeaua de alimentare cu apă există în prezent un proiect pentru realizarea unei 

staţii de transfer. Reţeaua de canalizare are un grad bun de extindere. Nu există însă o

reţea de gaze naturale. 

În ceea ce priveşte gradul de extindere a serviciilor de telecomunicaţie, situaţia din comună

este mulţumitoare, având în vedere faptul că întreaga comună dispune de acces la telefonie 

fixă şi mobilă.

Clădirea administraţiei publice locale este foarte bună.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Starea străzilor din comuna Pechea este la un nivel mediu, existând staţii de autobuz şi

spaţii de parcare. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Dificultatea în realizarea unui sistem de colectare a deşeurilor constă în lipsa contractelor cu 

firmele care se pot ocupa de această problemă.

Calitatea aerului este bună, însă ce a apei nu,  ca urmare a lipsei unei staţii de epurare. 

Primăria are depus în acest moment un proiect pentru accesarea fondurilor din programul 

POS mediu.  

SĂNĂTATE 

Sistemul de sănătate se află la momentul actual într-o situaţie bună. Calitatea actului 

medical fiind la fel de bună.

EDUCAŢIE  

Numărul de instituţii de învăţământ existent este bun, iar starea acestora este bună, alături 

de calitatea actului educaţional. 

În comună funcţionează 4 grădiniţe şi 4 şcoli. 
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SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Comuna are amenajate locuri de joacă, săli şi terenuri de sport.  

Locurile de divertisment sunt suficiente. 

 

CULTURĂ

Activitatea culturală are un nivel mediu, infrastructura culturală nefiind atât de dezvoltată.

Primăria nu are în administraţie clădiri de patrimoniu. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate este scăzut iar activitatea poliţiei este foarte bună. Calitatea 

relaţiilor interetnice şi interumane este foarte bună, iar calitatea  vieţii în comună se află la un 

nivel bun. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele cu care se confruntă comuna în acest moment  sunt: 

construirea staţiei de epurare; 

regularizarea pârâului Tugurlui; 

sistemul agricol se află într-un stadiu avansat de degradare. 

 

Domeniul care ar trebui dezvoltat cu precădere în comuna Pechea pentru a-i asigura o 

evoluţie bună pe termen lung este agricultura. 
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40. PISCU 

Contact 

Tel: 0236827502 

 

Comuna este situată în centrul judeţului Galaţi, 

pe DN 25, la 30 km faţă de municipiul Galaţi şi

48 km faţă de municipiul Tecuci 

Cuprinde satele Piscu şi Vameş.

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 2

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 5

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
5

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 5

Nivelul de infracţionalitate 2

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 2

Trotuarele din comună 2

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 4

Spaţiile de parcare 4

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
4

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1
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Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 2

Terenurile şi sălile de sport 4

Numărul de dispensare, policlinici 1

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
2

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 4

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu NA

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
4

Calitatea relaţiilor interetnice 4

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 1

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
reciclarea deşeurilor 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Ţepu, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
industria lemnului 
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SERVICII PUBLICE 

Gradul de extindere a reţelei de alimentare cu apă este mare, însă reţelele de canalizare şi

de alimentare cu gaze nu există până în acest moment. 

În ceea ce priveşte gradul de extindere a serviciilor de telecomunicaţie, situaţia din comună

este mulţumitoare, având în vedere faptul că întreaga comună dispune de acces la telefonie 

fixă şi mobilă.

Clădirea administraţiei publice locale este într-o stare foarte bună.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Străzile din comună nu sunt modernizate , iar trotuarele sunt reabilitate în proporţie de 15%. 

Semnele de circulaţie, staţiile de autobuz şi spaţiile de parcare se află într-o stare bună.

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Sistemul de salubrizare al comunei a funcţionat doar 6  luni, acum acesta nefiind organizat 

în nici un fel. 

Calitatea aerului şi a apei este bună.

SĂNĂTATE 

În comună există un singur dispensar care beneficiază de o clădire reabilitată şi dotată

corespunzător. Sistemului de sănătate din comuna Piscu îi lipseşte o ambulanţă, personal 

medical şi un cabinet stomatologic. 

 

EDUCAŢIE  

În comună funcţionează 3 grădiniţe şi 3 şcoli care se află într-o stare bună din toate punctele 

de vedere, inclusiv cel al calităţii actului educaţional. 

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Comuna dispune în prezent de săli şi terenuri de sport. Există chiar şi un proiect pentru 

amenajarea unui parc şi a spaţiilor de joacă.
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CULTURĂ

În cele două cămine culturale din comună se desfăşoară activităţi culturale frecvent, locurile 

de divertisment sunt suficiente. 

Comuna nu dispune de clădiri de patrimoniu. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Calitatea relaţiilor interetnice şi interumane este foarte bună. Concomitent cu această stare, 

nivelul de infracţionalitate lasă de dorit. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele cu care se confruntă comuna în acest moment  sunt: 

sistemul de management al deşeurilor; 

canalizarea. 

 

Domeniul care ar trebui dezvoltat cu precădere în comuna Piscu pentru a-i asigura o 

evoluţie bună pe termen lung este industria lemnului.  

 

Comuna cea mai apreciată este Ţepu din judeţul Galaţi. Simpatia se datorează stadiului 

avansat de modernizare al comunei. 
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41. POIANA 

Contact 

Tel: 0236867447 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 3

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 5

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 5

Trotuarele din comună 1

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 4

Spaţiile de parcare 1

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
5

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 4

Terenurile şi sălile de sport 4
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Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 5

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
5

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
5

Activităţile culturale 5

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
5

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 5

Clădirile de patrimoniu 5

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
5

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 4

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
asociaţiile agricole 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Ţepu, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
turismul 
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SERVICII PUBLICE 

Reţeaua de alimentare cu apă este extinsă pe întreg teritoriul comunei, însă reţeaua de 

canalizare nu există şi nici cea de gaze 

Infrastructura administraţiei locale se află în acest moment într-o stare foarte bună.

În ceea ce priveşte gradul de extindere al serviciilor de telefonie şi cablu, situaţia din comuna 

este mulţumitoare. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Infrastructura rutieră se găseşte într-o situaţie bună, drumurile din întreaga comună fiind 

practicabile. Aceste drumuri sunt prevăzute cu marcaje pietonale şi semne de circulaţie 

pentru facilitarea fluxului de autoturisme şi pietoni. 

Nu au fost realizate spaţii speciale de parcare deoarece nu au existat solicitări în această

privinţă.

Sistemul de transport în comun beneficiază de staţii de autobuz aflate într-o stare bună de 

utilizare. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Recent a fost încheiat un contact cu o firmă care să se ocupe de gestionarea deşeurilor 

menajere. Calitatea apei şi a aerului este foarte bună.

SĂNĂTATE 

În comună există un singur dispensar care îşi desfăşoară activitatea într-o clădire aflată în 

stare bună. Dispensarul este dotat cu echipamentele necesare. Calitatea actului medical 

este foarte bună.

EDUCAŢIE  

Numărul şcolilor şi grădiniţelor este potrivit, acestea sunt dotate cu echipamentele necesare 

iar clădirile acestora sunt în stare bună.
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SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Parcurile din comună se află în stare de proiect, însă au fost amenajate locuri de joacă

pentru copii. Sălile şi terenurile de sport existente au fost deja modernizate. 

 

CULTURĂ

Infrastructura culturală din comună este apreciată la un nivel foarte bun, clădirile fiind în 

stare foarte bună, iar activităţile culturale sunt organizate frecvent. Clădirile de patrimoniu se 

află într-o stare foarte bună.

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Relaţiile interumane au un nivel al calităţii ridicat, nivelul de infracţionalitate este redus, iar 

activitatea poliţiei eficientă. Calitatea vieţii în comuna Poiana este bună.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele cu care se confruntă comuna în acest moment  sunt legate de crearea unor 

asociaţii agricole.  

 

Domeniul care ar trebui dezvoltat cu precădere în comuna Poiana pentru a-i asigura o 

evoluţie bună pe termen lung este turismul.  

 

Comuna cea mai apreciată este Ţepu, din judeţul Galaţi, datorită aspectului pe care îl are 

comuna. 
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42. PRIPONEŞTI 

Contact 

Tel:0744285224 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
1

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
3

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 3

Activitatea poliţiei 3

Străzile din comună 1

Trotuarele din comună 1

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 1

Spaţiile de parcare 1

Staţiile de autobuz 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
1

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 1
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cu gaze

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 1

Terenurile şi sălile de sport 1

Numărul de dispensare, policlinici 3

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
1

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
3

Activităţile culturale 1

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
1

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 3

Clădirile de patrimoniu 2

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
2

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
condiţiile de mediu 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Ţepu, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura 
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SERVICII PUBLICE 

Primăria comunei Priponeşti are în momentul actual depuse proiecte în vederea obţinerii de 

fonduri pentru crearea unei reţele de alimentare cu apă potabilă precum şi a uneia de 

canalizare, comuna nedispunând până acum de aceste utilităţi. Ar mai fi necesare investiţii 

în reţeaua de alimentare cu gaz. 

Reţeaua de telefonie şi cablu este de într-o stare foarte bună.

Instituţia administraţiei publice locale îşi desfăşoară activitatea într-un mediu amenajat 

necorespunzător, aceasta ar trebui supus unor lucrări de consolidare şi modernizare. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Infrastructura rutieră este apreciată ca fiind foarte nesatisfăcătoare pe toate capitolele: 

străzi, trotuare, marcaje pietonale şi semne de circulaţie, spaţii de parcare, staţii de autobuz. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Comuna nu deţine un sistem de colectare a deşeurilor aerul din zonă nu este poluat, iar apa 

are o calitate bună

SĂNĂTATE 

Primăria este mai degrabă mulţumită de infrastructura de sănătate din comună şi de 

calitatea actului medical, mai puţin de dotarea cu echipamente a acestora. 

 

EDUCAŢIE 

Situaţia educaţiei din comună se prezintă diferit pe diverse aspecte. Calitatea actului 

educaţional este bună, dotările şi echipamentele nu sunt corespunzătoare, iar clădirile în 

care se desfăşoară activităţi didactice sunt apreciate la un nivel mediu. 
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SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Comuna nu are în acest moment parcuri, locuri de joacă special amenajate pentru copii şi

nici săli şi terenuri de sport. 

 

CULTURĂ

Infrastructura culturală din comună nu permite organizarea de activităţi culturale. Numărul de 

locuri de divertisment este apreciat ca fiind mediu. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate este mediu, la fel şi activitatea poliţiei. Relaţiile interetnice şi

interumane, în general sunt apreciate ca fiind foarte bune. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Comuna Priponeşti are o serie de probleme a căror rezolvare necesită fonduri consistente, 

şi anume: 

îmbunătăţirea condiţiilor de mediu; 

îmbunătăţirea infrastructurii rutiere; 

reţeaua de alimentare cu apă;

Domeniul care ar trebui dezvoltat cu precădere pentru a-i asigura o evoluţie bună pe termen 

lung este agricultura. 

 

Comuna apreciată este Ţepu din Galaţi. 
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43. RĂDEŞTI 

Contact 

Tel: 0762274263 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 5

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 5

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 1

Trotuarele din comună 4

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 1

Spaţiile de parcare 4

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
4

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
4

Parcurile 1
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Locurile de joacă amenajate 4

Terenurile şi sălile de sport 4

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 2

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
2

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 5

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
1

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 5

Clădirile de patrimoniu 4

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
1

Calitatea relaţiilor interetnice 4

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 4

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
starea drumurilor 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Fârseneşti, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
Realizarea, montarea de eoliene 
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SERVICII PUBLICE 

Reţeaua de alimentare cu apă este extinsă pe 98% din teritoriul comunei, însă reţeaua de 

canalizare se află încă în fază de proiect. Nu există reţea de alimentare cu gaze. 

Infrastructura administraţiei locale se află în acest moment în plin proces de modernizare. 

În ceea ce priveşte gradul de extindere a serviciilor de telefonie şi cablu, situaţia din comună

este mulţumitoare, având în vedere faptul că toate satele dispun de acces la telefonie fixă şi

mobilă.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Străzile din comună necesită o reabilitare urgentă. Primăria are un proiect pentru a rezolva 

această problemă.

Trotuarele sunt într-o stare bună, întrucât au fost renovate recent, însă marcajele pietonale 

şi semnele de circulaţie lipsesc. 

Staţiile de autobuz şi spaţiile de parcare sunt suficiente. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

În prezent comuna nu dispune de fonduri atât de necesare creării unui sistem de gestionare 

a deşeurilor. Calitatea apei şi a aerului este bună.

SĂNĂTATE 

Comuna Rădeşti are în prezent un dispensar, o farmacie şi un dispensar veterinar care sunt 

utilate corespunzător. Comună însă nu dispune de ambulanţe. 

 

EDUCAŢIE  

În comună sunt 2 grădiniţe şi o şcoală, care se află într-o stare bună de funcţionare din toate 

punctele de vedere. 
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SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Au fost deja amenajate spaţii de joacă pentru copii, săli şi terenuri de sport, însă reabilitarea 

parcurilor este încă în faza de proiect. 

Localurile din comună sunt suficiente ca număr. 

 

CULTURĂ

Infrastructurii culturale din comună îi lipsesc echipamentele de bază iar clădirile sunt în stare 

foarte bună.

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Relaţiile interumane au un nivel al calităţii ridicat, nivelul de infracţionalitate este redus şi

activitatea poliţiei - eficientă. Calitatea vieţii în comuna Rădeşti este bună.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele cu care se confruntă comuna în acest moment  sunt: 

reabilitarea drumurilor; 

canalizarea. 

 

Domeniul care ar trebui dezvoltat cu precădere în comuna Rădeşti pentru a-i asigura o 

evoluţie bună pe termen lung se referă la sprijinirea surselor de energie alternative prin 

montarea unor centrale eoliene. 

 

Comuna cea mai apreciată din judeţul Galaţi este Fârsăneşti datorită efortului primarului din 

această zonă.
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44. REDIU 

Contact 

Tel: 0236330355 

 

FIŞA COMUNEI 

 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 2

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 3

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 5

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
2

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 1

Trotuarele din comună 1

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 1

Spaţiile de parcare 1

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
1
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Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 3

Locurile de joacă amenajate 3

Terenurile şi sălile de sport 2

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
3

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
3

Activităţile culturale 5

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
1

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 1

Clădirile de patrimoniu 1

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
1

Calitatea relaţiilor interetnice 1

Calitatea relaţiilor interumane, în general 1

Calitatea vieţii, în general 1

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
străzile 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Ţepu, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultură
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SERVICII PUBLICE 

Nu există reţea de alimentare cu apă. Comuna nu are nici o reţea de canalizare şi nici de 

gaze naturale. 

Serviciile de telefonie şi cablu sunt răspândite în întreaga comună.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Străzile comunei se află într-o situaţie extrem de degradată, lipsesc trotuarele şi spaţiile de 

parcare. Staţiile de autobuz sunt suficiente în acest moment. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Primăria are un proiect ce vizează îmbunătăţirea sistemului de colectare a deşeurilor 

menajere. 

Calitatea apei este bună, iar a aerului este foarte bună.

SĂNĂTATE 

Dispensarele existente sunt într-o stare acceptabilă în ceea ce priveşte clădirile, însă

dotarea cu echipament medical este medie. 

Calitatea actului medical este bună.

EDUCAŢIE 

Referitor la infrastructura educaţională, numărul şcolilor este suficient. Calitatea actului 

educaţional este destul de ridicată iar şcolile necesită noi echipamente. 

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Comuna dispune de parcuri, spaţii de joacă, însă terenurile şi sălile de sport necesită

îmbunătăţiri.   
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Şcoala de arte şi meserii Rediu 

 

CULTURĂ

Infrastructura culturală este bună, la fel ca şi activitatea culturală a comunei. Primăria nu are 

în administrare clădiri de patrimoniu. 

În această comună are loc festivalul Bujorul.  

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate este destul de scăzut iar activitatea poliţiei are un nivel crescut al 

calităţii. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele prioritare ale comunei ţin de reabilitarea străzilor. 

Dezvoltarea agriculturii ar putea ajuta comuna Rediu să se dezvolte pe termen lung.  
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45. SCÂNTEIEŞTI 

Contact 

Tel.0723509439 

 

Situată la 40 km N-V de municipiul Galaţi, 

cuprinde satele Fântânele şi Scânteieşti. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 5

Calitatea apei 5

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
5

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
5

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 5

Străzile din comună 4

Trotuarele din comună 4

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 4

Spaţiile de parcare 4

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
4

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 4
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cu gaze

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 4

Locurile de joacă amenajate 1

Terenurile şi sălile de sport 4

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 2

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
2

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 2

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
5

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu 1

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
4

Calitatea relaţiilor interetnice 1

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 4

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
colectarea-selectarea deşeurilor 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Cumpăna, Constanţa

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
servicii educaţionale 
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SERVICII PUBLICE 

Reţeaua de alimentare cu apă este extinsă pe aproape întreg teritoriul comunei, însă

reţeaua de canalizare nu există. Nu există reţea de alimentare cu gaze, fiind disponibile doar 

staţii GPL. 

Infrastructura administraţiei locale se află în acest moment într-o stare bună. În ceea ce 

priveşte gradul de extindere al serviciilor de telefonie şi cablu, situaţia din comuna este 

mulţumitoare, având în vedere faptul că întreaga comună dispune de acces la telefonie fixă

şi mobilă.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Starea străzilor din comună este la un nivel peste mediu, existând staţii de autobuz şi spaţii 

de parcare. Marcajele pietonale şi semnele de circulaţie sunt într-un număr suficient. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

În prezent comuna nu dispune de fonduri necesare creării unui sistem de gestionare a 

deşeurilor, dar nu sunt nici firme care să poată fi contractate. Calitatea apei şi a aerului este 

foarte bună.

SĂNĂTATE 

Comuna oferă locuitorilor dispensare aflate în condiţii bune în ceea ce priveşte starea 

clădirilor, însă mai puţin bune pe segmentul dotărilor.  Personalul medical nu este suficient 

de bine pregătit. 

EDUCAŢIE  

Numărul şcolilor şi grădiniţelor este potrivit, acestea sunt dotate cu echipamentele necesare 

iar clădirile acestora sunt în stare bună.

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Parcurile din comună se află în stare bună, însă nu au fost amenajate locuri de joacă pentru 

copii, iar sălile şi terenurile de sport au fost deja modernizate. 
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CULTURĂ

Infrastructura culturală din comună este bine aspectată, clădirile fiind în stare foarte bună,

însă nu sunt organizate activităţi culturale. 

Nu sunt clădiri de patrimoniu. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Relaţiile interumane au un nivel al calităţii ridicat, nivelul de infracţionalitate este redus, iar 

activitatea poliţiei eficientă. Calitatea vieţii în comuna Scânteieşti este bună.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele cu care se confruntă comuna în acest moment  sunt: 

crearea sistemului de colectare şi selectare a deşeurilor; 

canalizarea; 

extinderea alimentării cu apă.

Domeniul care ar trebui dezvoltat cu precădere în comuna Scânteieşti pentru a-i asigura o 

evoluţie bună pe termen lung se referă la sprijinirea serviciilor educaţionale.  

Comuna cea mai apreciată este Cumpăna din judeţul Constanţa datorită personalului bine 

pregătit.  
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46. SCHELA 

Contact 

Tel: 0236828165 

 

Comuna este amplasată în extremitatea 

sudică a judeţului Galaţi şi este formată din 

satele Schela şi Negrea. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 4

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 5

Activitatea poliţiei 5

Străzile din comună 3

Trotuarele din comună 3

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 4

Spaţiile de parcare 4

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
4

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 4
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Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
4

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 4

Locurile de joacă amenajate 4

Terenurile şi sălile de sport 4

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 2

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 5

Clădirile de patrimoniu NA

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
5

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 5

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
starea străzilor 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Ţepu, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultură
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SERVICII PUBLICE 

Sistemul edilitar din comună a beneficiat de pe urma a câteva proiecte cu finanţare 

europeană. Acestea privesc alimentarea cu apă în sistem centralizat în satul Negrea precum 

şi extinderea sistemului de alimentare cu apă în satul  Schela, alimentarea cu apă în partea 

de sud a satului Schela,  precum şi crearea unui sistem centralizat de alimentare cu apă la 

comuna Schela cu satul component Schela, partea de est. 

Sediul Primăriei 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Străzile din comună sunt în prezent practicabile, la fel şi trotuarele disponibile, însă ar mai fi 

necesare reabilitări. Există marcaje pietonale, staţii de autobuz şi spaţii de parcare 

suficiente. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Comuna a avut implementat un proiect privind colectarea selectivă şi transportul deşeurilor. 

Calitatea apei şi a aerului este foarte bună.
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SĂNĂTATE 

Actul medical din comună este de bună calitate şi se desfăşoară în dispensare dotate 

corespunzător şi a căror clădiri nu necesită deocamdată modernizare. 

 

EDUCAŢIE 

Educaţia din comună beneficiază de 2 grădiniţe şi două şcoli, care de află într-o stare bună,

atât în ceea ce priveşte starea clădirilor cât şi dotarea acestora cu echipamente. 

Grădiniţa din Schela 

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Comuna dispune de suficiente parcuri şi locuri de joacă pentru copii. Există de asemenea 

suficiente săli şi terenuri de sport. 

 

CULTURĂ

Activităţile culturale nu sunt organizate frecvent chiar dacă infrastructura culturală este într-o 

stare bună.

Există suficiente locuri de divertisment în comuna Schela. 
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SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Activitatea poliţiei este foarte bună, iar nivelul de infracţionalitate din comună este unul 

scăzut. 

Calitatea relaţiilor interumane şi a vieţii în comună este foarte bună.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele ce necesită rezolvare urgentă în comună sunt: 

reabilitata drumurilor comunale. 

 

Domeniul care ar trebui dezvoltat cu precădere în comuna Schela pentru a-i asigura o 

evoluţie bună pe termen lung este agricultura. 

 

Comuna apreciată din judeţul Galaţi este Ţepu. 
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47. ŞENDRENI 

Contact 

Tel: 0236826375 

 

Comuna Şendreni de care aparţin satele: 

Şendreni, Şerbeştii-Vechi şi Movileni face parte 

din regiunea de Dezvoltare Sud-Est a României 

şi este situată în partea sudică a judeţului Galaţi. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 2

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 1

Calitatea actului educaţional 5

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
1

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
1

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 3

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 1

Trotuarele din comună 1

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 3

Spaţiile de parcare 3

Staţiile de autobuz 3

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
1



220

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 4

Locurile de joacă amenajate 4

Terenurile şi sălile de sport 3

Numărul de dispensare, policlinici 1

Calitatea actului medical 3

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
1

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
1

Activităţile culturale 1

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
1

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu 1

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
3

Calitatea relaţiilor interetnice 4

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 4

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
extinderea sistemului de alimentare cu apă

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
-

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
industria lemnului, industria metalurgică
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SERVICII PUBLICE 

Gradul de extindere al reţelei de alimentare cu apă nu este mulţumitor şi nici al celei de 

canalizare. Nu există o reţea de alimentare cu gaze naturale. 

Serviciile de telefonie şi cablu extinse pe aproape tot teritoriul comunei. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Calitatea străzilor şi trotuarelor din comună nu este bună. Marcajele pietonale, semnele de 

circulaţie, spaţiile de parcare şi staţiile de autobuz se prezintă la un nivel mediu. 

În domeniul infrastructurii rutiere este demarat proiectul “Reabilitare - pietruire drumuri 

comunale - sat Şendreni şi sat Şerbeştii-Vechi”. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Sistemul de gestionare a deşeurilor nu este chiar dezvoltat în acest moment încercându-se 

contractarea unor firme pentru acest lucru. Calitatea aerului şi a apei este foarte bună.

SĂNĂTATE 

Este necesară construirea unui dispensar în comuna Şedreni şi cabinete medicale în satele 

Şerbeştii-Vechi şi Movileni 

Actul medical este de calitate medie, iar dispensarele existente trebuie dotate cu 

echipamente. 

 

EDUCAŢIE 

Sistemul educaţional din comună este sprijinit de 3 şcoli şi 3 grădiniţe. Se doreşte dotarea 

cu utilităţi a şcolii şi grădiniţa din satul Şerbeştii-Vechi şi mansardarea grădiniţei din satul  

Şendreni. 
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SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Locuitorii comunei se bucură de parcuri şi locuri de joacă pentru copii bine amenajate şi

îngrijite, de săli de terenuri de sport îngrijite. 

Numărul locurilor de divertisment este suficient pentru populaţia din comună.

Şendreni Sat Nou 

 

CULTURĂ

Activitatea culturală a comunei este extrem de scăzută, infrastructura culturală fiind aproape 

neexistentă. Nu există clădiri de patrimoniu în această comună.

Este necesară construirea unui cămin cultural în satul Şendreni şi consolidare Bisericii Sf. 

Arhangheli Mihail şi Gavril. 
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SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Calitatea relaţiilor interetnice şi interumane este bună, nivelul de infracţionalitate este mediu, 

iar activitatea poliţiei este bună.

Calitatea vieţii în comuna Şendreni este bună.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Printre problemele comunei Şendreni se numără:

reţeaua de alimentare cu apă;

infrastructura rutieră;

construirea dispensarului. 
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48. SLOBOZIA CONACHI 

Contact 

Tel: 0236826375 

 

Comuna se află situată în partea de sud a 

judeţului Galaţi

traversată de DJ 251 şi DJ 255, pe valea 

pârâului Suhurlui, la 30 km de municipiul 

Galaţi. 

 Din comună fac parte satele Slobozia 

Conachi şi Izvoarele. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 2

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 2

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 5

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor,

şcolilor, liceelor 
2

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
2

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 3

Trotuarele din comună 3

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 3

Spaţiile de parcare 3

Staţiile de autobuz 3
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Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
3

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
4

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 1

Terenurile şi sălile de sport 3

Numărul de dispensare, policlinici 3

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
1

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
2

Activităţile culturale 1

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
3

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu 3

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
3

Calitatea relaţiilor interetnice 3

Calitatea relaţiilor interumane, în general 3

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
extinderea sistemului de alimentare cu apă

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
-

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura 
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SERVICII PUBLICE 

Gradul de extinderea este bun, însă nu există reţea de canalizare si reţea de gaze deoarece 

nu au fost încă cereri pentru aceasta din urmă.

În ceea ce priveşte gradul de extindere al serviciilor de telefonie şi cablu, situaţia din comuna 

este foarte bună, având în vedere faptul că întreaga comună dispune de acces la telefonie 

fixă şi mobilă şi Internet 

Clădirea administraţiei publice este bună.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Străzile din comună se află într-o stare bună, iar trotuarele sunt prezente doar pe o parte din 

teritoriul comunei. Marcajele pietonale şi semnele de circulaţie sunt suficiente iar staţiile de 

autobuz sunt bune.  

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Comuna nu dispune de un sistem de colectare a deşeurilor, gradul de poluare al apei este 

ridicat însă al aerului este bun. 

 

SĂNĂTATE 

În comună există un dispensar care necesită modernizări şi îmbunătăţiri. Actul medical este 

de bună calitate.  

 

EDUCAŢIE 

Comuna are două şcoli a căror clădiri nu au fost modernizate �i le mai lipseşte dotarea 

corespunzătoare. Calitatea actului educaţional este foarte bună.

Este necesară construirea unor grădiniţe în sat Izvoarele. 

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

În comuna Slobozia nu a fost încă amenajat un parc, locuri de joacă dar au fost construite 

săli şi terenuri de sport.  
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Localurile din comună sunt suficiente ca număr. 

 

CULTURĂ

Activitatea culturală a comunei este bună, alături de infrastructura culturală �i starea 

clădirilor de patrimoniu. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Relaţiile interumane au un nivel al calităţii ridicat, nivelul de infracţionalitate este redus, iar 

activitatea poliţiei eficientă. Calitatea vieţii în comuna Slobozia este bună.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele cu care se confruntă comuna în acest moment  sunt legate de: 

modernizarea reţelei de alimentare cu apă;

infrastructura rutieră.

Domeniul care ar trebui dezvoltat cu precădere în comuna Slobozia pentru a-i asigura o 

evoluţie bună pe termen lung este agricultura.  
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49. SMÂRDAN 

Contact 

Tel: 0743833901 

Web: www.primariasmardan.ro 

 

Comuna Smârdan se află situată în partea 

de N-V a judeţului galaţi, la 8 km de 

municipiul Galaţi, pe DJ 251 pe drumrul 

Galaţi-Tecuci 

Este formată din satele Smârdan, Mihai 

Kogălniceanu şi Cismele 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 1

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 4

Trotuarele din comună 3

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 4

Spaţiile de parcare 4

Staţiile de autobuz 4
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Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
1

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 2

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 1

Terenurile şi sălile de sport 4

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
2

Activităţile culturale 1

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu 1

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
5

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 4

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
agricultura 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Schela, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura 
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SERVICII PUBLICE 

Referitor la reţeaua de alimentare cu apă există în prezent un proiect pentru realizarea 

acesteia. Reţeaua de canalizare trebuie şi ea realizată şi nu există reţea de gaze naturale. 

În ceea ce priveşte gradul de extindere al serviciilor de telefonie şi cablu, situaţia din comuna 

este mulţumitoare, având în vedere faptul că întreaga comună dispune de acces la telefonie 

fixă şi mobilă.

Clădirea administraţiei publice locale este foarte bună.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Starea străzilor din comuna Smârdan este la un nivel mediu, existând staţii de autobuz şi

spaţii de parcare. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Dificultatea în realizarea unui sistem de colectare a deşeurilor constă în lipsa contractelor cu 

firmele care se pot ocupa de această problemă, deoarece firma existentă a renunţat la acest 

contract. 

Calitatea aerului este bună, însă ce a apei nu din cauza lipsei unei staţii de epurare. 

 

SĂNĂTATE 

Sistemul de sănătate se află la momentul actual într-o situaţie bună. Calitatea actului 

medical fiind la fel de bună. Este necesară reabilitarea câtorva astfel de clădiri. 

 

EDUCAŢIE  

Numărul de instituţii de învăţământ existent este bun, iar starea acestora este bună, alături 

de calitatea actului educaţional. 

În comună sunt 3 grădiniţe şi 3 şcoli. 
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SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Primăria are depus în acest moment un proiect pentru accesarea fondurilor din programul 

POS mediu. Comuna nu are amenajate locuri de joacă, însă există săli şi terenuri de sport.  

Locurile de divertisment sunt suficiente. 

 

CULTURĂ

Activitatea culturală are un nivel redus însă infrastructura culturală este destul de 

dezvoltată.

Primăria nu are în administraţie clădiri de patrimoniu. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate este scăzut iar activitatea poliţiei este foarte bună. Calitatea 

relaţiilor interetnice şi interumane este foarte bună, iar calitatea  vieţii în comună se află la un 

nivel bun. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele cu care se confruntă comuna în acest moment  sunt legate de lipsa de fonduri şi

echipamente pentru prestarea activităţilor agricole. 

 

Domeniul care ar trebui dezvoltat cu precădere în comuna Smârdan  pentru a-i asigura o 

evoluţie bună pe termen lung este agricultura, alături de sprijinirea IMM-urilor 

Comuna apreciată din Galaţi este Schela datorită dotărilor din această comună.
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50. SUCEVENI 

Contact 

Tel: 0236348260 

 

Comuna Suceveni este aşezată în partea 

de nord a judeţului Galaţi, la 80 km de 

municipiul Galaţi (reşedinţa de judeţ) şi

cuprinde satele Suceveni şi Rogojeni 

 

FIŞA COMUNEI 

 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 5

Calitatea apei 1

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 3

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
3

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 1

Activitatea poliţiei 1

Străzile din comună 1

Trotuarele din comună 1

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 1

Spaţiile de parcare 1

Staţiile de autobuz 3
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Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
2

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
4

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 1

Terenurile şi sălile de sport 1

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 3

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
1

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 1

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
3

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 1

Clădirile de patrimoniu 1

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
1

Calitatea relaţiilor interetnice 4

Calitatea relaţiilor interumane, în general 3

Calitatea vieţii, în general 2

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
infracţionalitatea 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
-

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura 
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SERVICII PUBLICE 

Primăria comunei Suceveni are în momentul actual depuse proiecte în vederea obţinerii de 

fonduri pentru extinderea unei reţele de alimentare cu apă potabilă precum şi crearea uneia 

de canalizare, comuna nedispunând până acum de aceste utilităţi. 

Reţeaua de alimentare cu gaze nu există iar cele de telefonie şi cablu sunt suficiente pentru 

comună.

Comuna se confruntă de asemenea şi cu situaţia neadecvată a clădirii în care îşi desfăşoară

activitatea instituţia administraţiei publice locale, aceasta trebuind supusă unor lucrări de 

consolidare şi modernizare. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Drumurile din comună nu sunt pietruite şi devin aproape impracticabile în condiţii de 

precipitaţii. Trotuarele, marcajele pietonale, semnele de circulaţie şi spaţiile de parcare 

lipsesc din infrastructura rutieră a comunei. 

Staţiile de autobuz sunt relativ suficiente pentru traficul existent. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Suceveni nu deţine un sistem de colectare a deşeurilor deoarece nu au fost încheiate 

contracte în acest sens. Aerul din zonă este foarte bun, însă apa are un grad ridicat de 

poluare. 

 

SĂNĂTATE 

Primăria este foarte puţin mulţumită de infrastructura de sănătate din comună. Dispensarele 

sunt suficiente ca număr însă nu sunt dotate corespunzător, iar calitatea actului medical este 

medie. Dispensarele necesită reabilitare urgentă.

EDUCAŢIE 

Situaţia educaţiei din comună este ceva mai bună decât cea a sănătăţii. Numărul de instituţii 

de învăţământ este bun, iar starea acestora este relativ bună, însă mai trebuie insistat la 

dotarea acestora cu echipamente. 
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Calitatea actului educaţional este satisfăcătoare. 

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Comuna nu are în acest moment parcuri, locuri de joacă special amenajate pentru copii şi

nici săli şi terenuri de sport. 

 

CULTURĂ

Cele două cămine culturale din comună nu se află în condiţii corespunzătoare pentru 

realizarea unor activităţi culturale şi există prea multe locuri de divertisment precum baruri 

sau discoteci. 

Activităţile culturale nu sunt organizate datorită lipsei de personal calificat în acest domeniu. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate este foarte ridicat în această comună, activitatea poliţiei fiind 

nesatisfăcătoare. Calitatea relaţiilor interetnice este foarte bună, însă în comună mai sunt 

conflicte între săteni de aceeaşi etnie. 

Calitatea vieţii în comuna Suceveni este puţin mulţumitoare. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problema comunei Suceveni o constituie în acest moment infracţionalitatea datorată faptului 

că în acest loc au venit persoane din alte zone, care generează conflicte frecvent. 

 

Domeniul  care ar trebui dezvoltat cu precădere pentru a-i asigura o evoluţie bună pe termen 

lung este agricultura. 
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51. SMULŢI

Contact 

Tel: 0744490971 

 

Comuna se află situată pe DJ 251C, la 65 km 

de municipiul Galaţi, 18 km de Târgu Bujor, 

respectiv 35 km de Tecuci 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 5

Calitatea apei 1

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 3

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
5

Numărul de magazine, supermarketuri 5

Nivelul de infracţionalitate 2

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 4

Trotuarele din comună 2

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 1

Spaţiile de parcare 4

Staţiile de autobuz 5

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
1

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1
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Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
2

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 1

Terenurile şi sălile de sport 3

Numărul de dispensare, policlinici 5

Calitatea actului medical 1

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
3

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 5

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
3

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 3

Clădirile de patrimoniu 1

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
4

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
aducţiunea de apă

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Selegiu, Bacău

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
exploatarea resurselor eoliene 
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SERVICII PUBLICE 

Comuna nu beneficiază în prezent de o reţea de apă potabilă. Comuna nu are reţea de 

canalizare şi nici de gaze naturale. 

Serviciile e telefonie şi cablu sunt răspândite în întreaga comună mai puţin reţeaua de 

telefonie mobilă Orange. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Străzile comunei se află într-o situaţie relativ bună, însă lipsesc trotuarele. Staţiile de 

autobuz sunt suficiente în acest moment (7 staţii), la fel şi spaţiile de parcare. Marcajele 

pietonale şi semnele de circulaţie sunt aşezate incorect. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Comuna nu are un sistem de colectare a deşeurilor menajere. 

Calitatea aerului este foarte  bună, însă cea a apei este foarte rea, având în vedere că 99% 

dintre fântâni nu pot fi utilizate. 

 

SĂNĂTATE 

Există un deficit de dispensare în comună iar cele existente sunt într-o stare acceptabilă în 

ceea ce priveşte clădirile, însă dotarea cu echipament medical nu este prea bună.

Calitatea actului medical este şi ea mai puţin bună datorită dezinteresului cadrelor medicale. 

 

EDUCAŢIE 

Referitor la infrastructura educaţională, comuna are o grădiniţă şi o şcoală, aflate în stare 

foarte bună în acest moment. Calitatea actului educaţional este ceva mai redusă.

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Comuna nu are o sală de sport, iar reabilitarea parcurilor este încă în faza de proiect. 

Pentru sala de sport a fost depusă o cerere şi urmează construcţia unui stadion din fonduri 

proprii. Locurile de joacă pentru copii sunt doar în incintele grădiniţelor din comună.
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CULTURĂ

Infrastructura culturală este bună, la fel ca şi activitatea culturală a comunei. Primăria nu are 

în administrare clădiri de patrimoniu. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate este destul de ridicat, furturile fiind cele mai frecvente infracţiuni 

săvârşite în comună. Activitatea poliţiei este relativ bună.Calitarea relaţiilor interumane în 

general este de asemenea bună, iar oamenii din comună sunt afectaţi din ce în ce mai mult 

de sărăcie. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele prioritare ale comunei sunt: 

reţeaua de alimentare cu apă;

plan urbanistic – creşterea terenului intravilan 

 

Crearea unui parc eolian ar putea ajuta comun să se dezvolte pe termen lung. 

O comună apreciată este Selegiu din judeţul Bacău, datorită sediului primăriei. 
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52. TUDOR VLADIMIRESCU 

Contact 

Tel: 0236828603 

 

FIŞA COMUNEI 

 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 4

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 3

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 5

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
5

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 4

Trotuarele din comună 4

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 4

Spaţiile de parcare 3

Staţiile de autobuz 5

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
1
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Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
4

Parcurile 3

Locurile de joacă amenajate 4

Terenurile şi sălile de sport 4

Numărul de dispensare, policlinici 5

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 4

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 3

Clădirile de patrimoniu 1

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
5

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 5

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
sistem centralizat de apă

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Lieşti, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
Industria lemnului 
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SERVICII PUBLICE 

În comuna Tudor Vladimirescu nu există încă o reţea de canalizare şi de alimentare cu gaze. 

În ceea ce priveşte apa potabilă, primăria are în prezent un proiect pentru extinderea reţelei 

de alimentare cu apă.

În ceea ce priveşte gradul de extindere al serviciilor de telefonie şi cablu, situaţia din comuna 

este mulţumitoare, având în vedere faptul că întreaga comună dispune de acces la telefonie 

fixă şi mobilă.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Referitor la acest tip de infrastructură, starea străzilor este apreciată ca fiind bună, străzi

necesită asfaltare. Marcajele pietonale, semnele de circulaţie şi spaţiile de parcare sunt 

suficiente.  Staţiile de autobuz sunt într-un număr corespunzător. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Comuna Tudor Vladimirescu are pus la punct un sistem de colectare a deşeurilor care 

funcţionează bine. Calitatea aerului este bună, alături de calitatea apei din comună.

SĂNĂTATE 

Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea dispensarul din comună sunt în stare bună, iar 

numărul acestora  este suficient de mare pentru a acoperi întreaga populaţie a comunei 

(există un dispensar, 2 cabinete şi 2 medici permanenţi) 

Echipamente din dotare sunt de asemenea suficiente şi în stare bună şi se remarcă o

calitate bună a actului medical. 

 

EDUCAŢIE 

Sistemul de învăţământ din comună se află într-o situaţie bună având în vedere că cele 

3şcoli, 2 grădiniţe şi un liceu pot acoperi necesarul de locuri cerute de familiile cu copii din 

comună. Dotarea cu echipamente este foarte bună, iar calitatea actului educaţional este de 

asemenea bună.
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SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

La acest aspect din organizarea comunei situaţia prezentă este destul de bună dacă este să

considerăm faptul că există un proiect pentru parcuri şi locuri de joacă pentru copii. 

Sala de sport nu e terminată şi nu există un teren de sport. 

Locurile de divertisment există, însă standardele de calitate ale acestora sunt destul de 

joase. 

 

CULTURĂ

Infrastructura culturală este 

bine dezvoltată, iar activităţile 

culturale sunt organizate cu 

regularitate în această comună.

Mănăstirea Vladimireşti 
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SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Activitatea poliţiei este considerată bună, nivelul de infracţionalitatea este destul de redus. În 

general însă, relaţiile dintre locuitorii comunei Tudor Vladimirescu sunt bune. 

Calitatea vieţii în această comună este şi ea bună.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Principala problemă a comunei  în prezent este relată de realizarea unei reţele de alimentare 

cu apă, urmată de cea de gaze naturale, şi infrastructura rutieră.

Industria lemnului este domeniul care ar putea sprijini evoluţia comunei pe termen lung, 

alături de turism. 

Comuna Lieşti este cea mai apreciată comună din Galaţi. 
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53. TULUCEŞTI 

Contact 

Tel: 0236345007 

 

Comuna se află situată la 14 km distanţă faţă de 

municipiul Galaţi

la revărsarea Prutului şi cuprinde sateleTuluceşti, 

Tătarca şi Şiviţa

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
3

Numărul de magazine, supermarketuri 5

Nivelul de infracţionalitate 3

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 2

Trotuarele din comună 2

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 1

Spaţiile de parcare 1

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
4
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Gradul de extindere a reţelei de canalizare 2

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
4

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
4

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 4

Terenurile şi sălile de sport 3

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 2

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
2

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
2

Activităţile culturale 4

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
3

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 3

Clădirile de patrimoniu 1

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
3

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 1

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
infrastructura 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Ţepu, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
-
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SERVICII PUBLICE 

Starea reţelei de alimentare cu apă este foarte bună, reţeaua fiind extinsă pe 90 % din 

teritoriul comunei. 

Nu există însă o reţea de canalizare iar reţeaua de alimentare cu gaze este prezentă pe un 

80 %  din teritoriu. 

Locuitorii comunei beneficiază e servicii de cablu şi telefonie de cea mai bună calitate, în 

proporţie de 75% 

Magazinele din comună sunt suficiente în raport cu cererea. 

Clădirile administraţiei publice locale necesită renovare. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Situaţia străzilor nu este chiar atât de bună, deoarece acestea nu sunt asfaltate, trotuarele 

nu există iar semnele de circulaţie sunt extrem de deteriorate.  

Lipsesc se asemenea spaţiile de parcare pentru maşinile din comună.

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Comuna Tuluceşti nu are un sistem de management al deşeurilor menajere. Aerul este 

considerat a fi nepoluat şi calitatea apei este bună.

SĂNĂTATE 

Dispensarele din comună se află într-o stare destul de rea, acestea funcţionând în clădiri 

vechi şi nereabilitate, dotate cu echipamente vechi. Personalul medical din aceste 

dispensare nu este suficient de bine pregătit pentru a realiza un act medical de foarte bună

calitate. 

 

EDUCAŢIE 

Numărul de grădiniţe şi şcoli din comună este suficient pentru toţi copiii (3 grădiniţe şi 8

şcoli), clădirile acestora nu au fost modernizare de foarte mult timp însă mobilierul din dotare 

a fost înlocuit.  

Calitatea  actului educaţional este bună.
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Şcoala Gimnazială Tuluceşti 

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Comuna nu are parcuri, însă a pus la dispoziţia localnicilor o sală de sport, şi locuri de joacă

amenajate. 

Locurile de divertisment sunt suficiente. 

 

CULTURĂ

Infrastructura culturală se află într-o stare bună, în prezent căutându-se fonduri pentru  

infrastructura administraţiei publice locale care este într-o stare deplorabilă.

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate din comună este relativ scăzut, iar activitatea poliţiei este bună.

Relaţiile interetnice şi interumane sunt de asemenea bune, însă calitatea vieţii oamenilor din 

comună este afectată foarte mult de sărăcie. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problema prezentă a comunei este reabilitarea infrastructurii rutiere. 

Comuna apreciată est Ţepu, datorită stadiului de dezvoltare a industriei metalurgice. 
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54. ŢEPU 

Contact 

Tel: 0732334432 

 

FIŞA COMUNEI 

 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 5

Calitatea apei 5

Numărul de grădiniţe, şcoli 5

Calitatea actului educaţional 5

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
5

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 5

Nivelul de infracţionalitate 5

Activitatea poliţiei 5

Străzile din comună 3

Trotuarele din comună 3

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 3

Spaţiile de parcare 4

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare

cu apă
5

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 4
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Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
2

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 5

Locurile de joacă amenajate 5

Terenurile şi sălile de sport 5

Numărul de dispensare, policlinici 5

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
3

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
5

Activităţile culturale 5

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
5

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu 1

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
5

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 4

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
lipsa locurilor de muncă

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Şendreni, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu

precădere în comună
comerţ
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SERVICII PUBLICE 

Reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare din comuna Ţepu au un nivel foarte bun în 

ceea ce priveşte gradul de extindere a acestora (canalizarea este extinsă pe 70% din 

teritoriu). 

Nu a fost încă construită o reţea de alimentare cu gaze naturale. 

În ceea ce priveşte gradul de extindere al serviciilor de telefonie şi cablu, situaţia din comuna 

este mulţumitoare, având în vedere faptul că întreaga comună dispune de acces la telefonie 

fixă şi mobilă.

Consiliul Local 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Infrastructura rutieră din comună este apreciată ca având un nivel bun, dacă e să ne referim 

la situaţia actuală a străzilor şi trotuarelor din zona centrală, a marcajelor pietonale şi

semnelor de circulaţie, a spaţiilor de parcare şi a staţiilor de autobuz. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR  

Sistemul de colectare a deşeurilor nu este bine gestionat. Aerul nu este afectat de agenţi

poluanţi care ar putea dăuna sănătăţii locuitorilor acestei comune. 
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SĂNĂTATE 

Referitor la infrastructura de sănătate, edilii de la primăria Ţepu se declară mulţumiţi. 

Comuna beneficiază de un act medical de foarte bună calitate, desfăşurat în clădiri 

reabilitate şi dotate corespunzător. 

 

EDUCAŢIE 

Comuna Ţepu are în administrare o grădiniţă şi 2 şcoli ce oferă copiilor din comună un act 

educaţional de calitate, fiind dotate corespunzător cu echipamentele necesare şi funcţionând 

în clădiri reabilitate care nu pun în pericol integritatea fizică a copiilor. 

Şcolile deţin calculatoare conectate la Internet. 

 

Şcoala Gimnazială

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Locuitorii comunei sunt mulţumiţi de starea parcurilor, locurilor de joacă, terenurilor şi sălilor 

de sport din comună.

În comună există o discotecă şi trei baruri. 

 

CULTURĂ

Comuna Ţepu se bucură de o activitate culturală bogată. Infrastructura culturală se află într-

o stare bună de funcţionare. 
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Biserica din Ţepu 
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SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate este redus iar activitatea poliţiei este foarte bună.

Calitatea relaţiilor interumane este foarte bună, iar calitatea vieţii în comună este la fel de 

bună.

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Comuna Ţepu necesită în acest moment o serie de investiţii direcţionate către crearea de 

locuri de muncă pentru locuitorii acestei comune şi finalizarea proiectului de canalizare.  

O soluţie care ar putea ajuta comuna să se dezvolte pe termen lung este legată de 

sprijinirea comerţului. 

Comuna apreciată este Şendreni din judeţul Galaţi datorită fondurilor pe care aceasta a 

reuşit să le acceseze. La rândul său, comuna Ţepu a fost nominalizată de 17 ori categoria 

“comuna care a impresionat prin performanţa administraţiei publice”. 
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55. UMBRĂREŞTI 

Contact 

Tel: 0236829877 

Web: www.umbraresti-galati.ro 

 

Comuna se află la 70 km de reşedinţa de 

judeţ la 40 km de municipiul Tecuci, pe DN 

25A. Din comună fac parte satele 

Umbrăreşti, Condrea, Siliştea, Umbrăreşti-

Deal, Torceşti şi Salcia 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 5

Calitatea aerului 5

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 3

Trotuarele din comună 2

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 4

Spaţiile de parcare 1

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 5
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cu apă

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
4

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 1

Terenurile şi sălile de sport 1

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 3

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
3

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
3

Activităţile culturale 4

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
3

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu 2

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
4

Calitatea relaţiilor interetnice 4

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
infrastructura 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
comunele din judeţul Constanţa

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultură, servicii culturale 
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SERVICII PUBLICE 

Primăria comunei este în prezent mulţumită de reţeaua de alimentare cu apă (90% din 

comună). Reţeaua de canalizare este în curs de construire şi nu există reţea de alimentare 

cu gaze naturale. Funcţionează reţeaua de telefonie fixă şi mobilă (Orange, Vodafone). 

Comuna dispune de acoperire digitală şi cablu TV. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Străzile din satele ce fac parte din comuna Umbrăreşti se află într-o stare  bună. Nu au fost 

construite trotuare acestea aflându-se acum în lucru, iar în ceea ce priveşte semnele de 

circulaţie, situaţia actuală este destul de bună.

Nu există spaţii de parcare însă staţiile de autobuz se regăsesc într-un număr suficient de 

mare pentru a satisface nevoile sătenilor. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Comuna are un sistem de management al deşeurilor cu plată care dă rezultate, iar nivelul de 

poluare al apei şi al aerului este scăzut. 

 

SĂNĂTATE 

Numărul dispensarelor din comună este cel corespunzător (un dispensar există deja iar altul 

este în curs de construire), cel existent este dotate cu echipamentele necesare şi clădirea 

este în stare bună. Calitatea actului medical este şi ea satisfăcătoare. 

 

EDUCAŢIE 

Segmentul educaţional este bine dezvoltat. Unităţile şcolare şi grădiniţele sunt 

corespunzător dotate şi au cadre didactice pregătite şi competente.  

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Comuna nu dispune de parcuri şi nici de terenuri sau săli de sport, pentru acestea din urmă

există un proiect în derulare. Locurile de joacă pentru copii sunt puţine ca număr. Spaţiile de 

divertisment gen cluburi sau baruri sunt într-un număr suficient de mare. 
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CULTURĂ

Activitatea culturală din comună se află la un nivel mediu, în ceea ce priveşte activităţile 

desfăşurate şi infrastructură. Căminul cultural se află în renovare.  

În comună nu sunt localizate clădiri de patrimoniu. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate este considerat ca fiind în limitele normalului. Activitatea poliţiei 

este etichetată ca fiind bună. Relaţiile interetnice şi interumane din comună sunt foarte bune. 

Calitatea vieţii este la un nivel mediu. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele prioritare din comună sunt: 

reabilitarea străzilor; 

construcţia sălii de sport; 

amenajare parc. 

 

Domenii care ar trebui dezvoltate cu precădere pentru a-i asigura o evoluţie bună pe termen 

lung sunt agricultura şi serviciile culturale.  

 

Edilii de la Umbrăreşti sunt plăcut impresionaţi de performanţele comunelor din judeţul 

Constanţa şi admiră gradul de dezvoltare economică a acestora. 
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56. VALEA MĂRULUI 

Contact 

Tel: 0236 863 444 

Web: http://primariavaleamarului.ro/

Se află în S-E ţării la o distanţă de 65 km de 

municipiul Galaţi, la 20 km de municipiul 

Tecuci şi cuprinde satele Valea Mărului şi

Mândreşti. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 4

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 5

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 3

Trotuarele din comună 4

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 2

Spaţiile de parcare 4

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
2
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Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
4

Parcurile 1

Locurile de joacă amenajate 4

Terenurile şi sălile de sport 4

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
1

Activităţile culturale 1

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
1

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu 2

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
3

Calitatea relaţiilor interetnice 4

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
infrastructura 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
-

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultura 
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SERVICII PUBLICE 

În comuna Valea Mărului nu există încă o reţea de canalizare şi de alimentare cu gaze. 

În ceea ce priveşte apa potabilă, aceasta este extinsă pe 70% din teritoriul comunei. În ceea 

ce priveşte gradul de extindere al serviciilor de telefonie şi cablu, situaţia din comună este 

mulţumitoare având în vedere faptul că întreaga comună dispune de acces la telefonie fixă

şi mobilă.

Infrastructura administraţiei publice are un nivel mediu de calitate. 

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Referitor la acest tip de infrastructură, starea străzilor este apreciată ca fiind bună, alături de 

cea a trotuarelor. Marcajele pietonale sunt insuficiente. Semnele de circulaţie şi spaţiile de 

parcare sunt suficiente. Staţiile de autobuz sunt într-un număr corespunzător. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Comuna Valea Mărului nu are pus la punct un sistem de colectare a deşeurilor, acesta 

aflându-se în prezent în faza de proiect.  Calitatea aerului şi a apei este bună.

SĂNĂTATE 

Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea dispensarul din comună este într-o stare 

degradată. Echipamente din dotare sunt suficiente şi în stare bună şi se remarcă o calitate 

bună a actului medical. 

 

EDUCAŢIE 

Sistemul de învăţământ din comună se află într-o situaţie bună având în vedere că cele 3 

şcoli şi 3 grădiniţe pot acoperi necesarul de locuri cerute de familiile cu copii din comună.

Dotarea cu echipamente este foarte bună, iar calitatea actului educaţional este de 

asemenea bună.
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Şcoala Generală

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

La acest aspect din organizarea comunei situaţia se prezintă destul de bine. Comuna 

dispune de locuri de joacă pentru copii şi săli şi terenuri de sport, dar nu deţine parcuri. 

Locurile de divertisment există, însă standardele de calitate ale acestora sunt destul de 

joase. 

 

CULTURĂ

În comună nu există un cămin cultural, iar activităţi de acest gen nu sunt niciodată

organizate conform afirmaţiilor edililor. 

 

Biserica din Valea Mărului 
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SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Nivelul de infracţionalitate este foarte scăzut, iar activitatea poliţiei este bună.

Calitatea relaţiilor interetnice şi interumane este şi ea bună, iar nivelul de trai este unul 

mediu. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Principalele probleme ale comunei sunt legate de realizarea unei reţele de canalizare şi

reabilitarea infrastructurii rutiere. 

Agricultura este domeniul care ar putea sprijini evoluţia comunei pe termen lung. 
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57. VÂRLEZI 

Contact 

Tel: 0236332230 

 

Comuna se află în partea N-V a oraşului Tg. 

Bujor la o distanţă de 42 km de municipiul 

Bârlad şi de 48 km de municipiul Galaţi

Comuna este formată din satele Vârlezi şi

Crăieşti 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 1

Calitatea aerului 5

Calitatea apei 1

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
5

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
1

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 3

Activitatea poliţiei 5

Străzile din comună 3

Trotuarele din comună 4

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 4

Spaţiile de parcare 2

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
1
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Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 5

Locurile de joacă amenajate 4

Terenurile şi sălile de sport 3

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 5

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
4

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 4

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 3

Clădirile de patrimoniu 1

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
1

Calitatea relaţiilor interetnice 4

Calitatea relaţiilor interumane, în general 4

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
sistemul de alimentare cu apă

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Munteni, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultură
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SERVICII PUBLICE 

Locuitorii comunei Vârlezi nu beneficiază de utilităţi publice oferite de primărie. În comună nu 

există reţea de alimentare cu apă, reţea de canalizare sau reţea de alimentare cu gaze 

naturale. 

Serviciile de telefonie şi cablu acoperă nevoile întregii comune. 

Infrastructura administraţiei publice necesită reparaţii urgente.  

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Infrastructura rutieră este bine dezvoltată, existând doar problema spaţiilor de parcare care 

sunt insuficiente. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

În comună nu  există un sistem de colectare a deşeurilor. Calitatea apei nu este prea bună

deoarece înregistrează un nivel ridicat de nitraţi, însă cea a aerului din comună este foarte 

bună.

SĂNĂTATE 

Infrastructura de sănătate se află într-o stare foarte bună. Există un număr suficient de 

dispensare, cu echipamente aflate în stare bună, în care actul medical are o calitate foarte 

bună.

EDUCAŢIE 

Numărul de grădiniţe şi şcoli din comună este suficient pentru toţii copiii (2 şcoli şi 2

grădiniţe), clădirile acesteia fiind modernizate, în afară de o singură grădiniţă care se află

într-o stare foarte rea. Dotarea cu echipamente este bună, iar actul educaţional este de 

calitate. 

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Sătenii din comună beneficiază de parcuri, săli şi 2 terenuri de sport şi locuri de joacă;

locurile de divertisment pentru petrecerea timpului liber sunt suficiente. 
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CULTURĂ

Sunt organizate activităţi culturale într-un număr suficient de clădiri destinate acestui tip de 

activitate, care sunt dotate corespunzător. 

În comună nu există clădiri de patrimoniu. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Activitatea poliţiei este bună, având în vederea faptul că nivelul de infracţionalitate este 

destul de redus. 

Calitatea relaţiilor interetnice şi interumane este bună, iar nivelul de trai al locuitorilor 

comunei este de la un nivel mediu. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele ce necesită rezolvare la momentul actual în comuna Vârlezi vizează

următoarele: 

construirea unor reţele de apă potabilă şi canalizare; 

construirea reţelei de alimentare cu gaze. 

 

Pentru a sprijini comuna să evolueze pe termen lung este necesară sprijinirea agriculturii. 

 

Comuna apreciată în mod deosebit este Munteni din judeţul Galaţi. 
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58. VÂNĂTORI 

Contact 

Tel: 0236344004 

Web: www.vanatori-galati.go.ro/go.htm

Comuna est situată în sudul judeţului şi

cuprinde satele Odaia, Manolache, Vânători 

şi Costi. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 4

Calitatea aerului 4

Calitatea apei 1

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
4

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
4

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 3

Trotuarele din comună 2

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 3

Spaţiile de parcare 1

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
2

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 1
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Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
3

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
5

Parcurile 4

Locurile de joacă amenajate 4

Terenurile şi sălile de sport 3

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 5

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
3

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 4

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
4

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 3

Clădirile de patrimoniu 1

Clădirile şi infrastructura administraţiei 

publice locale 
4

Calitatea relaţiilor interetnice 5

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 4

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
sistemul de alimentare cu apă

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Ţepu, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
industria alimentară
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SERVICII PUBLICE 

Locuitorii comunei Vânători nu beneficiază de utilităţi publice oferite de primărie, deoarece în 

comună nu există reţea de alimentare cu apă şi reţea de canalizare. Cea de alimentare cu 

gaze nu se extinde la nivelul întregii comune. 

Serviciile de telefonie şi cablu acoperă nevoii întregii comune. 

Infrastructura administraţiei publice necesită reparaţii urgente.  

 

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Infrastructura rutieră este destul de bună în ceea ce priveşte starea străzilor, însă trotuarele, 

semnele de circulaţie şi spaţiile de parcare sunt foarte puţine ca număr. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

În comună există un sistem de colectare a deşeurilor. Calitatea apei nu este prea bună

deoarece înregistrează un nivel ridicat de nitriţi, însă cea a aerului din comună este foarte 

bună.

SĂNĂTATE 

Infrastructura de sănătate se află într-o stare bună. Există un număr suficient de dispensare, 

cu echipamente aflate în stare bună, în care actul medical are o calitate foarte bună.

EDUCAŢIE 

Numărul de grădiniţe şi şcoli din comună este suficient pentru toţii copiii (3 şcoli şi 3

grădiniţe), clădirile acestora fiind modernizate. Dotarea cu echipamente este bună, iar actul 

educaţional este de calitate. 

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Sătenii din comună beneficiază de parcuri, săli şi terenuri de sport şi locuri de joacă, locurile 

de divertisment pentru petrecerea timpului liber fiind suficiente. 
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Şcoala Gimnazială Sf. Nicolae 

 

CULTURĂ

Sunt organizate activităţi culturale într-un număr suficient de clădiri destinate acestui tip de 

activitate (un cămin cultural şi un muzeu), care sunt dotate corespunzător. 

Comuna nu deţine clădiri de patrimoniu. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Activitatea poliţiei este bună, având în vedere faptul că nivelul de infracţionalitate este destul 

de redus. 

Calitatea relaţiilor interetnice şi interumane este bună, iar nivelul de trai al locuitorilor 

comunei este destul de ridicat 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele ce necesită rezolvare în comuna Vânători vizează următoarele: 

construirea unor reţele de apă potabilă;

extinderea reţelei electrice. 

Pentru a sprijini comuna să evolueze pe termen lung este necesară sprijinirea industriei 

alimentare. 

Comuna apreciată este Ţepu din judeţul Galaţi datorită spaţiului pe care îl deţine primăria. 
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59. VLĂDEŞTI 

Contact  

Tel: 0236343079 

 

Comuna este localizată în partea de Est a judeţului 

Galaţi pe malul râului Prut. Comuna este străbătută

de DN 26 şi are în componenţă satele Vlădeşti şi

Brăneşti. 

 

FIŞA COMUNEI 

Aspectul analizat Gradul de mulţumire (1 – min, 5 – max,
NA – nu se aplică)

Sistemul de colectare a deşeurilor menajere 3

Calitatea aerului 5

Calitatea apei 3

Numărul de grădiniţe, şcoli 4

Calitatea actului educaţional 4

Dotarea cu echipamente a grădiniţelor, 

şcolilor, liceelor 
3

Clădirile/spaţiile în care îşi desfăşoară

activitatea grădiniţele, şcolile 
3

Numărul de magazine, supermarketuri 4

Nivelul de infracţionalitate 4

Activitatea poliţiei 4

Străzile din comună 3

Trotuarele din comună 2

Marcajele pietonale, semnele de circulaţie 3

Spaţiile de parcare 2

Staţiile de autobuz 4

Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu apă
3

Gradul de extindere a reţelei de canalizare 2
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Gradul de extindere a reţelei de alimentare 

cu gaze 
1

Gradul de extindere a serviciilor de 

cablu/telefonie 
4

Parcurile 3

Locurile de joacă amenajate 2

Terenurile şi sălile de sport 3

Numărul de dispensare, policlinici 4

Calitatea actului medical 4

Dotarea cu echipamente a dispensarelor, 

policlinicilor  
3

Spaţiile/clădirile în care îşi desfăşoară

activitatea dispensarele, policlinicile   
4

Activităţile culturale 3

Infrastructura culturală (număr de clădiri, 

echipamente) 
3

Locuri de divertisment (baruri, discoteci, etc.) 4

Clădirile de patrimoniu 2

Clădirile şi infrastructura administraţiei

publice locale 
4

Calitatea relaţiilor interetnice 4

Calitatea relaţiilor interumane, în general 5

Calitatea vieţii, în general 3

Cea mai urgentă problemă care ar trebui 

rezolvată în comună
sistemul de canalizare 

Comună care a impresionat în mod deosebit 

prin performanţa administraţiei publice 
Ţepu, Galaţi

Domenii care ar trebui dezvoltate cu 

precădere în comună
agricultură
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SERVICII PUBLICE 

Locuitorii comunei Vlădeşti  beneficiază de utilităţi publice oferite de primărie într-o proporţie 

destul de mică, deoarece în comună reţeaua de alimentare cu apă şi reţeaua de canalizare 

funcţionează doar pe un teritoriu redus, iar reţeaua de alimentare cu gaze lipseşte 

totalmente.  

Serviciile de telefonie şi cablu au o acoperire bună.

Infrastructura administraţiei publice este într-o stare bună.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Infrastructura rutieră este la un nivel mediu de calitate în ceea ce priveşte starea străzilor, 

însă trotuarele, semnele de circulaţie şi spaţiile de parcare sunt puţine ca număr. Staţiile de 

autobuz sunt suficiente pentru locuitorii comunei. 

Primăria are în curs de derulare un proiect integrat de construire şi amenajare drumuri 

pentru o lungime de 7,5 km. 

 

Drum pietruit în comuna Vlădeşti 
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PROTECŢIA MEDIULUI ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 

În comună există un sistem de colectare a deşeurilor. Calitatea apei nu este prea bună,

însă cea a aerului este foarte bună.

SĂNĂTATE 

Infrastructura de sănătate se află într-o stare bună. Există un număr suficient de dispensare, 

cu echipamente aflate în stare bună, în care actul medical are o calitate foarte bună.

EDUCAŢIE 

Numărul de grădiniţe şi şcoli din comună este suficient pentru toţii copiii (2 şcoli şi 2

grădiniţe), clădirile acestora fiind modernizate. Dotarea cu echipamente necesită

îmbunătăţiri. Actul educaţional este considerat a fi unul de calitate. 

 

Şcoala cu clasele I-VIII Vlădeşti 

 

SPORT, RECREERE, SPAŢII VERZI 

Sătenii din comună beneficiază de puţine  parcuri, săli şi terenuri de sport, locuri de joacă.

Locurile de divertisment pentru petrecerea timpului liber sunt apreciate a fi suficiente. 

Se urmăreşte construirea unei baze sportive multifuncţionale tip II. 
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CULTURĂ

Sunt organizate activităţi culturale într-un număr suficient de clădiri destinate acestui tip de 

activitate (un cămin cultural), care sunt dotate corespunzător. 

Clădirile de patrimoniu necesită consolidare. 

 

SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

Activitatea poliţiei este bună, având în vederea faptul că nivelul de infracţionalitate este 

destul de redus. 

Calitatea relaţiilor interetnice şi interumane este bună, iar nivelul de trai al locuitorilor 

comunei este mediu. 

 

PROBLEME ACTUALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE DEZVOLTARE 

Problemele ce necesită rezolvare la momentul actual în comuna Vlădeşti vizează

construirea unor reţele de apă potabilă, canalizare şi gaze. 

 

Pentru a sprijini comuna să evolueze pe termen lung este necesară stimularea agriculturii. 

 

Comuna apreciată este Ţepu din judeţul Galaţi. 
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ANEXĂ
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I. METODOLOGIE 

Populaţia ţintă: Persoanele juridice cu sediul social înregistrat în judeţul Galaţi; 

Persoana intervievată: una dintre persoanele: administratorul, managerul executiv, 

managerul de producţie, managerul comercial al firmei, în această ordine de priorităţi; 

Metoda de cercetare:

Anchetă telefonică, pe bază de chestionar. În secţiunea de identificare, se precizează datele 

de contact ale firmei, funcţia şi datele de contact ale respondentului. 

Volumul eşantionului: x respondenţi; 

Tehnica de sondaj: sondaj probabilistic sistematic (baza de date “Topul firmelor din Galaţi

după domeniul de activitate, 2008”) 

Culegerea datelor a fost realizată în perioada 12 aprilie – 16 aprilie 2009. 

Instrumentul de cercetare este constituit din 5 secţiuni. 

Secţiunea 1 urmăreşte obţinerea de informaţii privind evoluţia principalilor indicatori-cheie 

din activitatea firmelor în anul 2009, comparativ cu 2008, precum şi indetificarea principalelor 

măsuri anti-criză luate de managerii firmelor gălăţene.  

Secţiunea 1 
„ 2009 VERSUS 2008 – EVOLUŢIILE PRINCIPALILOR INDICATORI; MĂSURI ANTICRIZĂ”

1. Pentru fiecare din itemii de mai jos, oferiţi-ne un răspuns, încercuind cifra care descrie cel mai bine 
evoluţia indicatorului, la nivelul firmei dumneavoastră.

(1 = a scăzut semnificativ, 2 = a scăzut uşor, 3 = a rămas relativ constant(ă),  4 = a crescut uşor, 5 = a crescut semnificativ, 

99  = NR)  
Pe parcursul anului 2009, raportat la anul 2008.. 

a. Cifra de afaceri.. 1 2 3 4 5 99 
b. Volumul vânzărilor (ca unităţi de produs sau serviciu).. 1 2 3 4 5 99
c. Numărul de clienţi.. 1 2 3 4 5 99
d. Cota de piaţă.. 1 2 3 4 5 99
e. Termenul de încasare a creanţelor.. 1 2 3 4 5 99
f. Lichiditatea.. 1 2 3 4 5 99
g. Rata rentabilităţii.. 1 2 3 4 5 99 
h. Profitul.. 1 2 3 4 5 99
i. Rata profitului.. 1 2 3 4 5 99
j. Cheltuielile cu dobânzile.. 1 2 3 4 5 99 
k. Cheltuielile cu diferenţele de curs valutar.. 1 2 3 4 5 99 
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2. Pe parcursul anului 2009, la care din măsurile de mai jos aţi fost nevoit să apelaţi? 
□ reducerea numărului de personal administrativ ..................... □ plata cu întârziere a salariilor.............................................. 
□ reducerea numărului de personal productiv .......................... □ ajustarea planurilor de investiţii pentru anul în curs............. 
□ trimiterea salariaţilor în şomaj tehnic...................................... □ ajustarea preţurilor prin reducerea lor................................. 
□ reducerea salariilor personalului administrativ.......................... □ reducerea cheltuielilor de marketing/promovare.................. 

□ reducerea salariilor personalului productiv............................. □ renegocierea contractelor de distribuţie prin reducerea 
sumelor de plată....................................................... 

□ reducerea/eliminarea altor avantaje materiale ale personalului…… □ vinderea de active................................................................ 
□ reducerea cheltuielilor de instruire ale personalului.................... □ renegocierea cu banca privind prelungirea liniei de credit... 
□ reducerea cheltuielilor cu telefonul şi ale altor utilităţi.................. □ renegocierea cu banca privind extinderea liniei de credit.... 
□ reducerea cheltuielilor cu benzina şi ale altor materiale 

consumabile.................................................................... □ împrumutul la instituţii de credit para-fiscale........................ 

□ reducerea cheltuielilor de chirie.............................................. □ împrumutul la prieteni/cunoştinţe........................................ 
□ reducerea cheltuielilor de protocol................................................ □ împrumutul firmei de către administrator............................. 
□ creşterea termenelor de plată a impozitelor şi taxelor.................. □ .................................... 
□ creşterea termenelor de plată a debitelor către furnizori.............. □ .................................... 
□ creşterea termenelor de plată a ratelor de credit/leasing.............. □ .................................... 

Secţiunea 2 urmăreşte obţinerea de prognoze pentru anul în curs în ceea ce priveşte 

evoluţia indicatorilor-cheie din activitatea firmei, precum şi măsurile anti-criză care vor fi 

luate.  

O întrebarea de ansamblu solicită respondenţilor percepţii cu privire la evoluţia firmei în 

2010. Următoarea întrebarea va identifica momentul maxim al crizei.  

Întrebarea deschisă 7 cere respondenţilor să nominalizeze cel mai important factor de risc 

care s-ar putea materializa şi ar avea un impact negativ asupra firmei. 

Întrebarea deschisă 8 solicită managerilor sugestii de activităţi concrete pe care ar putea să

le implementeze administraţia publică locală şi care ar susţine lupta mediului de afaceri cu 

efectele crizei.   

Secţiunea 2 
„PROGNOZE”

3. Pentru fiecare din itemii de mai jos, oferiţi-ne un răspuns, încercuind cifra care descrie cel mai bine 
evoluţia aşteptată a indicatorului, la nivelul firmei dumneavoastră.

(1 = să scadă semnificativ, 2 = să scadă uşor, 3 = să rămână relativ constant(ă),  4 = să crească uşor, 5 = să crească
semnificativ,  

6 = nu mă pot pronunţa, 99  = NR)  
Pe parcursul acestui an (2010) mă aştept ca... 

l. Cifra de afaceri.. 1 2 3 4 5 6 99 
m. Volumul vânzărilor (ca unităţi de produs sau serviciu).. 1 2 3 4 5 6 99
n. Numărul de clienţi.. 1 2 3 4 5 6 99
o. Cota de piaţă.. 1 2 3 4 5 6 99
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p. Termenul de încasare a creanţelor.. 1 2 3 4 5 6 99
q. Lichiditatea.. 1 2 3 4 5 6 99
r. Rata rentabilităţii.. 1 2 3 4 5 6 99 
s. Profitul.. 1 2 3 4 5 6 99
t. Rata profitului.. 1 2 3 4 5 6 99
u. Cheltuielile cu dobânzile.. 1 2 3 4 5 6 99 
v. Cheltuielile cu diferenţele de curs valutar.. 1 2 3 4 5 6 99 

4. Pe parcursul următoarelor luni, până la sfârşitul anului, la care din măsurile de mai jos vă aşteptaţi
să fiţi nevoit să apelaţi? (Marcaţi maxim 5 variante cu numere de la 1 la 5 în funcţie de succesiunea 
în timp a măsurilor vizate) 

□ reducerea numărului de personal administrativ ..................... □ plata cu întârziere a salariilor.............................................. 
□ reducerea numărului de personal productiv .......................... □ ajustarea planurilor de investiţii pentru anul în curs............. 
□ trimiterea salariaţilor în şomaj tehnic...................................... □ ajustarea preţurilor prin reducerea lor................................. 
□ reducerea salariilor personalului administrativ.......................... □ reducerea cheltuielilor de marketing/promovare.................. 

□ reducerea salariilor personalului productiv............................. □ renegocierea contractelor de distribuţie prin reducerea 
sumelor de plată......................................................... 

□ reducerea/eliminarea altor avantaje materiale ale 
personalului……. □ vinderea de active................................................................ 

□ reducerea cheltuielilor de instruire ale personalului.................... □ renegocierea cu banca privind prelungirea liniei de credit... 
□ reducerea cheltuielilor cu telefonul şi ale altor utilităţi.................. □ renegocierea cu banca privind extinderea liniei de credit.... 
□ reducerea cheltuielilor cu benzina şi ale altor materiale 

consumabile............................................................................. □ împrumutul la instituţii de credit para-fiscale........................ 

□ reducerea cheltuielilor de chirie.............................................. □ împrumutul la prieteni/cunoştinţe........................................ 
□ reducerea cheltuielilor de protocol................................................ □ împrumutul firmei de către administrator............................. 
□ creşterea termenelor de plată a impozitelor şi taxelor.................. □ .................................... 
□ creşterea termenelor de plată a debitelor către furnizori.............. □ .................................... 
□ creşterea termenelor de plată a ratelor de credit/leasing.............. □ .................................... 

5. Per total, pentru perioada următoarelor luni, până la sfârşitul anului, vă aşteptaţi ca firma dvs. să

evolueze: 

□ Spre mai bine 

□ Spre mai rău

□ Să se menţină în aceeaşi parametri 

□ Nu mă pot pronunţa

□ NR 

6. Când vă aşteptaţi să se producă momentul cel mai dificil în evoluţia firmei dvs. (vârful de criză)? 

□ S-a produs deja în luna............. /................. 

□ ....................................................................... 

□ Nu mă pot pronunţa

□ NR 
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7. Care este factorul de risc de care vă temeţi cel mai mult că s-ar putea materializa, având un impact 
negativ asupra afacerii dvs.? 

...................................................................................................................... 

8. Cum credeţi că v-ar putea fi de folos autorităţile locale pentru a depăşi mai uşor efectele negative 
ale crizei economice? 

........................................................................................................................................  

Secţiunea 3 vizează obţinerea de percepţii privind atractivitatea judeţului Galaţi ca mediu 

pentru dezvoltarea afacerilor. 

Secţiunea 3 
„JUDEŢ”

9. Pentru fiecare din propoziţiile de mai jos, vă rugăm să exprimaţi gradul dvs. de acord, pe o scală de 
la 1 la 5, încercuind varianta de răspuns corespunzătoare. 
(1 = dezacord total, 2 = dezacord, 3 = nici acord / nici dezacord, 4 = acord, 5 = acord total, 6 = nu mă pot pronunţa) 
 

La nivelul judeţului GALAŢI,  
a. este foarte uşor să găseşti forţă de muncă pregătită pentru domeniul meu de 
activitate. 

1 2 3 4 5  6  99

b. este foarte uşor să găseşti forţă de muncă pregătită pe domeniile de administrare a 
afacerii. 

1 2 3 4 5  6  99

c. este foarte uşor să găseşti angajaţi ieftini. 1 2 3 4 5  6  99
d. infrastructura rutieră este foarte bine dezvoltată. 1 2 3 4 5  6  99
e. infrastructura feroviară este foarte bine dezvoltată. 1 2 3 4 5  6  99
f. infrastructura de transport aerian este foarte bine dezvoltată. 1 2 3 4 5  6  99
g. accesul la piaţa de aprovizionare cu materii prime necesare afacerii mele este foarte 
uşor. 

1 2 3 4 5  6  99

h. accesul la piaţa de desfacere se face foarte uşor. 1 2 3 4 5  6  99
i. găseşti foarte uşor terenuri de achiziţionat/închiriat pentru dezvoltarea afacerii.  1 2 3 4 5  6  99
j. preţurile la terenurile potrivite pentru dezvoltarea afacerii mele sunt foarte mici. 1 2 3 4 5  6  99
k. chiriile pentru spaţii potrivite dezvoltării afacerii mele sunt foarte mici. 1 2 3 4 5  6  99
l. sistemul bancar este foarte bine dezvoltat. 1 2 3 4 5  6  99
m. accesul la firme de consultanţă este foarte uşor de realizat. 1 2 3 4 5  6  99
n. administraţia publică locală este foarte interesată de susţinerea mediului de afaceri.  1 2 3 4 5  6  99
o. nivelul taxelor şi impozitelor locale este foarte mic. 1 2 3 4 5  6  99
p. per ansamblu, judeţul GALAŢI este o zonă foarte atractivă pentru dezvoltarea afacerii 
mele. 

1 2 3 4 5  6  99

10. Care ar fi regiunea/judeţul/localitatea românească cea mai atractivă pentru dezvoltarea afacerii 

dvs.? 
......................................................................................................................................................... 
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11. Vă rugăm să ne oferiţi un argument în favoarea acesteia: 
...............................................................................................................................................................
...... 

12. Care este principalul punct slab pe care îl găsiţi judeţului GALAŢI din punctul de vedere al 
atractivităţii sale ca mediu de afaceri? 

............... …....................................................................................................... 

Secţiunea 4 se centrează pe direcţiile viitoare pe care ar trebui să le urmeze judeţul Galaţi.  

 

Secţiunea 4 
„DIRECŢII VIITOARE”

13. Din lista de mai jos, vă rugăm să alegeţi două domenii pe care le consideraţi a fi cele mai potrivite 
pentru dezvoltarea ulterioară a judeţului. Pe spaţiul punctat, vă rugăm să le ierarhizaţi.  

 

w. Industria alimentară □ …….........................

x. Industria băuturilor alcoolice şi nealcoolice □ ……........................

y. Industria de confecţii textile şi de pielărie □ ……........................

z. Industria lemnului / mobilier □ ……........................

aa. Industria chimică (mase plastice, vopsele, îngrăşăminte, fire şi fibre sintetice 
etc.) 

□ ……........................

bb. Industria materialelor de construcţie şi a sticlei □ ……........................

cc. Industria metalurgică □ ……........................

dd. Industria de maşini şi echipamente □ ……........................

ee. Industria electrotehnică □ ……........................

ff. Reciclarea deşeurilor □ ……........................

gg. Comerţul interior şi exterior □ ……........................

hh. Turismul □ ……........................

ii. Serviciile financiar – bancare □ ……........................

jj. Serviciile din domeniul informaticii şi tehnicii de calcul □ ……........................

kk. Serviciile de cercetare – dezvoltare □ ……........................

ll. Serviciile imobiliare şi construcţ iile de locuinţe □ ……........................

mm. Servicii Media/artistic/impresariat artistic □ ……........................

nn. Servicii educaţionale □ ……........................

oo. Servicii “sport”, impresariat sport ive □ ……........................

pp. Altul……………………………………. □ ……........................

Secţiunea 5 solicită respondenţilor datele de identificare, incluzând aici o serie de informaţii 

privind preocuparea pentru calitate, protecţia mediului, interesul pentru programele de 

finanţare, programele de finanţare la care s-a aplicat şi sumele solicitate. 
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Secţiunea 5 
„DATE DE IDENTIFICARE”

14. Obiectul principal de activitate…………… 

15. Capital social: 

□ Privat 

□ De stat 

□ Mixt, majoritar de stat 

□ Mixt, majoritar privat 

16. Capital social: 

□ Românesc 

□ Străin 

□ Mixt, majoritar românesc 

□ Mixt, majoritar străin  

17. Mărimea firmei (număr de persoane angajate): 

□ Până ăn 9 persoane 

□ între 10 şi 30 de persoane 

□ între 31 şi 50 de persoane 

□ între 51 şi 100 de persoane 

□ Între 101 şi 300 de persoane 

□ Peste 300 de persoane 

18. Număr puncte de lucru..................... 

19. Cifra de Afaceri la nivelul anului 2009: 

□ Până în 50.000 EUR 

□ 50.001 – 100.000 EUR 

□ 100.001 – 150.000 EUR 

□ 150.001 – 200.000 EUR 

□ 200.001 – 300.000 EUR 

□ 300.001 – 500.000 EUR 

□ 500.001 – 1.000.000 EUR 

□ Peste 1.000.000 EUR 

20. Standarde de calitate implementate? 
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□ Da 

□ Nu 

21. Laborator de cercetare-dezvoltare? 

□ Da 

□ Nu 

22. Departament de protecţia mediului/reciclare deşeuri? 

□ Da 

□ Nu 

23. Finanţări europene/ajutoare de stat accesate pe parcursul ultimilor 3 ani? 
□ Da 

□ Nu 

Dacă Da, mergi la întrebarea 24,
Dacă Nu, mergi la întrebarea 25.
24. Domeniile vizate de programul de finanţare: 

□ Achiziţii echipamente (nume program/sumă………………….) 

□ Resurse umane (nume program/sumă…………………….….) 

□ Achiziţii servicii de consultanţă altele decât din RU (nume program/sumă………………………………………………..) 

□ Altul....................... (nume program/sumă………………….…) 

25. Cereri de finanţare fonduri europene depuse, în curs de evaluare? 
□ Da 

□ Nu 

Dacă Da, mergi la întrebarea 26,
Dacă Nu, mergi la întrebarea 27.
26. Domeniile vizate de programul de finanţare: 

□ Achiziţii echipamente (nume program/sumă………………….) 

□ Resurse umane (nume program/sumă…………………….….) 

□ Achiziţii servicii de consultanţă altele decât din RU (nume program/sumă……………………………………………….) 

□ Altul....................... (nume program/sumă………………….…) 

27. Numele firmei ....................................... 
28. Funcţia persoanei respondente............. 
29. Telefon de contact ................................ 
Fax.......................................................... 
 
FINAL. VĂ MULŢUMIM! 
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STRUCTURA EŞANTIONULUI 
 

Tabel nr. 1 Numele firmelor abordate 

Numele firmei Telefon de contact
1. ARCADIA CONSULT SRL 0236320183

2. AB-EL SRL 0745774909
3. ADEBMAR SRL                                                      0726759531
4. ADGAIA STAR SRL                                                  0729126384
5. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI                               
6. ADORIAN 2000 SRL                                                 0239611478
7. AGENTIA ECONOMICA D SRL                                          0236312503
8. AGIOS SRL                                                        0236311934
9. AGRIFAM SRL                                                      0744902943
10. AGRISERV SRL                                                     0743042584
11. AGROLEG GRUP SRL                                                 0732731901
12. AGROMEC COROD SA                                                 0723846466
13. AGROSERVICE CRAIESTI SRL                                         0236331916
14. AGROUNION INVEST SRL                                             
15. AGV IMPEX SRL                                                    0744581264
16. AKIM VEST SRL                                                    0741591955
17. ALBARIM SRL                                                      0236476923
18. ANGHEL NG SRL                                                    0726187172
19. ASDISNAV SRL                                                     0745063783
20. AURA ANDRA                                                       02364580633
21. AVIHENS COMPANY SRL                                              0723660355
22. AZIZOGLU CONSTRUCT RO                                            0729060780
23. BAMEX MOB                                                        0753114455
24. BANGSONIC                                                        0744690825
25. BEGA CONSTRUCT                                                   0751105299
26. BELIGAV SRL                                                      0744315861
27. BRATESUL                                                         0236435435
28. BUJ TRANSPORT                                                    0754484444
29. CALATHEA                                                         0742261262
30. CARUL CU BERE 95 SRL                                             0236490126
31. CIPSOR                                                           0746232714
32. CLIMADOR SRL                                                     0722455351
33. CLSUPER SRL                                                      0722571224
34. CONDICOM SRL                                                     0729069091
35. CONDOR SA                                                        0236860422
36. CONSPROIECT SA                                                   0236416603
37. D.NICU SRL                                                       0745998088
38. DANIEL SRL                                                       0236464008
39. DAVEROSAN SRL                                                    0236318924
40. DECORAMA SRL                                                     0236417764
41. DEMMEDIA                                                         0745637137
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42. DENTAL SRL                                                       0236412883
43. DERPAN SRL                                                       0745594760
44. DIMAXIN SRL                                                      0722131035
45. DOLIGRI                                                          0726348208
46. DON STAR SRL                                                     0236492587
47. DORIN SRL                                                        0744692331
48. DS TOFAN SRL                                                     0236334333
49. DUNAGIL SRL                                                      0722431637
50. DUREMAC                                                          0236323335
51. EEKELS ROMANIA SRL                                               0236449665
52. ELEFEL                                                           0756417428
53. ENERGOBET SERVICE SRL                                            0236467641
54. ERGI TERM ROM                                                    0743103315
55. EUROGAZ 2004 SRL                                                 0744170450
56. EVRIKA EURODIPS SRL                                              0236462799
57. EXE GROUP SRL                                                    0722514427
58. FEROPLASTIC SRL                                                  0722558340
59. FIER FORJAT DUMITRIU SRL                                          0765251610
60. FILCAR SRL                                                       0256822025
61. FILIMART SRL                                                     0742312381
62. FORESTIERUL SRL                                                  0744291444
63. FURTUNTEC SRL                                                    0722576236
64. GALCAR SRL                                                       0236312031
65. GALLERIA ADOR SRL                                                0743122788
66. GALROM TRANS SRL                                                 0746986950
67. GRAFPRINT SRL                                                    0236318440
68. GRIG IMTEX 94 SRL                                                0744626808
69. HANTA SRL                                                        0741518243
70. I.A.T.S.A GALATI SA                                              0236473017
71. IANIA STUDIO DESIGN SRL                                          0744533117
72. IGEPRONAV SA                                                     0741270136
73. ILBIFLO SRL                                                      0752771282
74. INCEPTUM SRL                                                     0749244070
75. INGENIUM SRL                                                     0745762797
76. INTELMET                                                         0722671388
77. INTELSOFT                                                        0236477007
78. INTERSENG COMPANY SRL                                            0724742143
79. INTFOR SA                                                        0236460776
80. IZOCONSTRUCT SRL                                                 0236324140
81. JOBASSIST GLOBAL SRL                                             0747247772
82. JUNONA SRL                                                       0723148770
83. KAEFER SRL                                                       0722556302
84. KAROMTEC SRL                                                     0236813110
85. KISS SRL                                                         0744852732
86. KUBO TOFANIS                                                     0236334216
87. LEGALSYS SRL                                                     0724589374
88. LEMANET 2005 SRL                                                 0743006370
89. LITTLE BY LITTLE SRL                                             0741033268
90. LIVE STUDIO VIDEO SRL                                            0720536277
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91. LUMI PROD SRL                                                    0236471467
92. MARCEL PROD SRL                                                  0744665932
93. MASTER LUX                                                       0236826800
94. MEDOPTICA SRL                                                    0236813040
95. MIDACMOB                                                         0731334002
96. MISTERPAV SRL                                                    0746299274
97. MKV CUTING SRL                                                   0236465925
98. MOBCOMPACT                                                       0723094620
99. MODLEMN SRL                                                      0236406093
100. MOTOR OIL SRL                                                    0236416907
101. MULTIPLAST SRL                                                   0724554553
102. MYOSOTIS SA                                                      0236461718
103. NAV PREST SRL                                                    0744779392
104. NEBROS DISTRIBUTIE                                               0236466661
105. NEDICOM SRL                                                      0741145420
106. NEGREDOR SRL                                                     0236820406
107. NEW ROLAX SRL                                                    0236418287
108. NEXIAL RESEARCH SRL                                              0744614563
109. NAV STEEL GRUP SRL 0744370628
110. NUCLEAR MONTAS GALATI SA                                         0236477940
111. ONIX XOCIETATE CORPORATIVA MESTESUGAREASCA                      0720729749
112. ORON INTERNATIONAL                                               0745646236
113. PALEGRINI SRL                                                    0236315511
114. PANCRONIC SRL                                                    0236473776
115. PANEUROGAL SRL                                                   0729881701
116. PENTAGON SRL                                                     0236412088
117. PETANTIC SRL                                                     0236499296
118. PINUL SRL                                                        0745329203
119. PRIMO SRL                                                        0236460835
120. PRIORITAR TV SRL                                                 0236862171
121. RADARIA SRL                                                      0744360147
122. REAL GRUP SRL                                                    0745594763
123. RENTACAR SERVICE SRL                                             0236462463
124. ROASIO CONSTRUCTOR                                               0745346010
125. ROMOB STIL SRL                                                   0746230903
126. ROXANA G SRL                                                     0766250001
127. SALVOSID SA                                                      0236448490
128. SC AGROCOV SRL                                                   0740030857
129. SC PRESTATORUL SRL                                               0744554967
130. SC TRALMA SRL                                                    0745656723
131. SHIP DESIGN MANAGEMENT                                           0744531439
132. SHIP REPAIRS SRL                                                 0236329093
133. SIMGAMA SRL                                                      0749010408
134. SIRICOM SRL                                                      0722503727
135. SMANET SYSTEMS SRL                                               0751225566
136. SOLARIS AP SRL                                                   0236322032
137. SPIACT SA GALATI                                                 0236460062
138. STAR PRES SRL                                                    0744453301
139. STEGA MEDIA                                                      0236435753
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140. SWEDISH STEEL CONSTRUCTION SRL                                  0236472370
141. TEATRUL DE VARIETATI SRL                                         0236324835
142. TEBRIOTOP SISTEM                                                 0744690825
143. TECHNET SRL                                                      0744269263
144. TEUROQ SRL                                                       0744399223
145. TIPOMAX SRL                                                      0744787966
146. TRANS EUROPA PRODUCT SRL                                         0722353173
147. UNIVERSAL AURORA SA                                              0426037240
148. UNIVERSAL COMPREST SRL                                           0236469303
149. UNIVERSAL CONSTRUCT                                              0236310584
150. VALDIVIA CONSTRUCTING SRL                                        0749095288
151. VECHISPROD                                                       0744635953
152. VERITAS N. P. SRL                                                0788456701
153. VILCEANA SA                                                      0236406109
154. VIVA CONSTRUCT SRL                                               0731318203
155. YOUNG DS SRL                                                     0236414199
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Tabel nr. 2 Obiectul principal de activitate al firmelor 

Domeniul %
Industrie, din care: 37,42
Industria mijloacelor de transport 20,69
Industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului 17,24
Industria lemnului şi a produselor din lemn, a celulozei, hârtiei şi a produselor 
din hârtie, silvicultură şi exploatare forestieră

15,52

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

12,07

Industria de maşini şi echipamente 6,90
Industria produselor textile şi de tricotaje, a confecţiilor de îmbrăcăminte şi a
blănurilor 

6,90

Fabricarea articolelor pentru sport, jocurilor, jucăriilor, instrumentelor muzicale şi
a altor produse 

5,17

Fabricarea articolelor din material plastic 3,45
Industria produselor primare 3,45
Fabricarea cimentului, varului, ipsosului şi a articolelor din beton 1,72
Industria de echipamente electrice şi optice 1,72
Industria extractiva, de prelucrare a ţiţeiului şi cocsificare a cărbunelui 1,72
Industria pielăriei, încălţămintei, articolelor de voiaj şi marochinărie 1,72
Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice, termice, a gazelor 
naturale şi a apei 

1,72

Servicii, din care: 17,42
Servicii de consultanţă 22,22
Edituri, tipărirea, reproducerea înregistrărilor pe suporţi şi activităţi conexe 14,81
Activităţi cinematografice, de radio şi televiziune şi ale agenţiilor de presă, alte 
activităţi de spectacole 

14,81

Servicii generale 11,11
Servicii publicitare 11,11
Transporturi, depozitare şi activităţi anexe transporturilor 11,11
Sănătate 3,70
Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de 
acestea 

3,70

Alte activităţi culturale,sportive şi recreative 3,70
Servicii de colectat şi reciclat deşeuri, salubritate 3,70
Agricultură, din care: 12,90
Cultivarea plantelor 55,00
Zootehnie 25,00
Fabricarea produselor pentru hrana animalelor şi servicii conexe 10,00
Comerţ, din care: 14,84
Comerţ cu ridicata 65,22
Comerţ cu amănuntul 17,39
Comerţ cu autovehicule, piese si accesorii de schimb şi carburanţi 17,39
Construcţii, din care: 14,19
Lucrări de construcţii 63,64
Lucrări de instalaţii 36,364
Cercetare, dezvoltare şi high-tech, din care: 3,22
Activităţi de editare a produselor software 60
Telecomunicatii 40
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Tabel nr. 3 Capitalul social al firmelor 
 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Privat 98,3 98,9 98,9 
De stat 1,1 1,1 100,0 
Total 99,4 100,0 

Missing Nu răspunde ,6 
Total 100,0 
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Tabel nr. 4 Capitalul social al firmelor, 2 
 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Român 94,9 95,4 95,4 
Străin 2,8 2,9 98,3 
Mixt, majoritar străin 1,7 1,7 100,0 
Total 99,4 100,0 

Missing Nu răspunde ,6 
Total 100,0 
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Tabel nr. 5 Mărimea firmei (număr de persoane angajate) 
 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Până în 9 persoane 38,1 38,5 38,5 
Intre 10 şi 30 de 
persoane 

31,3 31,6 70,1 

Între 31 şi 50 de 
persoane 

10,2 10,3 80,5 

Între 51 şi 100 de 
persoane 

11,4 11,5 92,0 

Între 101 si 300 de 
persoane 

8,0 8,0 100,0 

Total 98,9 100,0 
Missing Nu răspunde 1,1 
Total 100,0 
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Tabel nr. 6 Număr puncte de lucru 
 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Un punct de lucru 62,5 64,7 64,7 
Două puncte de lucru 17,0 17,6 82,4 
Mai mult de două puncte 
de lucru 

17,0 17,6 100,0 

Total 96,6 100,0 
Missing 99 3,4 
Total 100,0 
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Tabel nr. 7 Cifra de afaceri la nivelul anului 2009 
 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Până în 50.000 EUR 23,3 25,3 25,3 
50.001 – 100.000 EUR 13,1 14,2 39,5 
100.001 – 150.000 EUR 11,4 12,3 51,9 
150.001 – 200.000 EUR 5,1 5,6 57,4 
200.001 – 300.000 EUR 4,5 4,9 62,3 
300.001 – 500.000 EUR 6,3 6,8 69,1 
500.001 – 1.000.000 EUR 8,0 8,6 77,8 
Peste 1.000.000 EUR 20,5 22,2 100,0 
Total 92,0 100,0 

Missing Nu a răspuns 8,0 
Total 100,0 
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Tabel nr. 8 Standarde de calitate implementate? 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Nu 54,5 55,2 55,2 
Da 44,3 44,8 100,0 
Total 98,9 100,0 

Missing Nu a răspuns 1,1 
Total 100,0 
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Tabel nr. 9 Laborator de cercetare dezvoltare? 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Nu 89,8 90,8 90,8 
Da 9,1 9,2 100,0 
Total 98,9 100,0 

Missing Nu a răspuns 1,1 
Total 100,0 
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Tabel nr. 10 Departament de protecţia mediului/reciclare deşeuri? 
 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Nu 70,5 71,7 71,7 
Da 27,8 28,3 100,0 
Total 98,3 100,0 

Missing Nu răspunde 1,7 
Total 100,0 
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Tabel nr. 11 Finanţări europene/ajutoare de stat accesate pe parcursul ultimilor 3 ani? 
 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Nu 84,1 85,5 85,5 
Da 14,2 14,5 100,0 
Total 98,3 100,0 

Missing Nu răspunde 1,7 
Total 100,0 
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Tabel nr. 12 Domenii vizate de programele de finanţare accesate pe parcursul ultimilor 

3 ani 

Da Nu

Valid Achiziţii echipamente 11,9 88,1 
Resurse umane 1,1 98,9 
Achiziţii servicii de consultanţă 
altele decât din RU 

1,1 98,9 

Principalul program de finanţare pentru achiziţia de echipamente au fost SAPARD, Au mai 

fost achiziţionate echipamente prin intermediul APIA şi FEADR (măsura 123). 

Singurul program de finanţare pentru resurse umane accesat pe parcursul ultimilor 3 ani  a 

fost FEADR. 

Singurul program de finanţare pentru achiziţii servicii de consultanţă altele decât din RU 

accesate pe parcursul ultimilor 3ani a fost FEADR mediu. 
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Tabel nr. 13 Cereri de finanţare, fonduri europene depuse, în curs de evaluare 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Nu 90,9 92,5 92,5 
Da 7,4 7,5 100,0 
Total 98,3 100,0 

Missing Nu a răspuns 1,7 
Total 100,0 
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Tabel nr. 14 Domeniile vizate de programele de finanţare în curs de evaluare 
 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Achiziţii echipamente 2,3 100,0 100,0 
Missing Nu au depuse cereri de 

finanţare 
97,7 

Total 100,0 

Numele programului care a fost menţionat în sută la sută din cazuri pentru achiziţia de 

echipamente este FEADR. 

Sumele solicitate diferă foarte mult: 18.000 euro, 300.000 euro, 1.000.000 euro şi

500.000.000 euro. 
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II. REZULTATE CERCETĂRII 

II.1. Evoluţiile principalilor indicatori pe parcursul anului 2009, raportat la anul 2008; 
Măsuri anticriză

Tabel nr. 15 Evoluţia indicatorilor firmelor pe parcursul anului 2009, raportat la anul 

2008 - Centralizator 

Denumire indicator Media

Cifra de afaceri  2,08 

Volumul vânzărilor ca unităţi de produs 2,13 

Numărul de clienţi 2,42 

Cota de piaţă 2,38 

Termenul de încasare a creanţelor 3,46 

Lichiditatea 2,40 

Rata rentabilităţii 2,39 

Profitul 2,10 

Rata profitului 2,08 

Cheltuielile cu dobânzile 3,65 

Cheltuielile cu diferenţele de curs valutar 3,72 

Indicatorii „cifra de afaceri”, „volumul vânzărilor ca unităţi de produs”, „număr de clienţi”, 

„cotă de piaţă”, „lichiditatea”, „rata rentabilităţii”, „profitul” şi „rata profitului” au obţinut o 

medie egală cu aproximativ 2, ceea ce indică faptul că majoritatea respondenţilor au afirmat 

că pe parcursul anului 2009, raportat la anul 2008, aceşti indicatori au scăzut uşor. 

În ceea ce priveşte indicatorii „termenul de încasare a creanţelor”, „cheltuielile cu dobânzile” 

şi „ cheltuielile cu diferenţele de curs valutar” , majoritatea respondenţilor sunt de părere că

aceştia au crescut uşor în 2009, faţă de anul 2008, întrucât media este egală cu aproximativ 

4. 
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Tabel nr. 16 Evoluţia cifrei de afaceri pe parcursul anului 2009, faţă de anul 2008 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid A scăzut semnificativ 35,2 35,6 35,6 
A scăzut uşor 37,5 37,9 73,6 
A rămas relativ constantă 11,4 11,5 85,1 
A crescut uşor 12,5 12,6 97,7 
A crescut semnificativ 2,3 2,3 100,0 
Total 98,9 100,0 

Missing Nu răspunde 1,1 
Total 100,0 
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Tabel nr. 17 Evoluţia volumului vânzărilor (ca unităţi de produs) pe parcursul anului 

2009, faţă de anul 2008 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid A scăzut semnificativ 30,1 32,5 32,5 
A scăzut uşor 35,8 38,7 71,2 
A rămas constant 13,1 14,1 85,3 
A crescut uşor 11,4 12,3 97,5 
A crescut semnificativ 2,3 2,5 100,0 
Total 92,6 100,0 

Missing Nu răspunde 7,4 
Total 100,0 
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Tabel nr. 18 Evoluţia numărului de clienţi pe parcursul anului 2009, faţă de anul 2008 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid A scăzut semnificativ 21,0 21,6 21,6 
A scăzut uşor 26,7 27,5 49,1 
A rămas relativ constant 38,1 39,2 88,3 
A crescut uşor 10,2 10,5 98,8 
A crescut semnificativ 1,1 1,2 100,0 
Total 97,2 100,0 

Missing Nu răspunde 2,8 
Total 100,0 



36

Tabel nr. 19 Evoluţia cotei de piaţă pe parcursul anului 2009, faţă de anul 2008 
 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid A scăzut semnificativ 19,9 23,0 23,0 
A scăzut uşor 28,4 32,9 55,9 
A rămas relativ constantă 26,1 30,3 86,2 
A crescut uşor 9,7 11,2 97,4 
A crescut semnificativ 2,3 2,6 100,0 
Total 86,4 100,0 

Missing Nu răspunde 13,6 
Total 100,0 
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Tabel nr. 20 Evoluţia termenului de încasare a creanţelor pe parcursul anului 2009, 

faţă de anul 2008 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid A scăzut semnificativ 6,8 7,6 7,6 
A scăzut uşor 9,7 10,8 18,4 
A rămas relativ constant 23,9 26,6 44,9 
A crescut uşor 34,7 38,6 83,5 
A crescut semnificativ 14,8 16,5 100,0 
Total 89,8 100,0 

Missing Nu răspunde 10,2 
Total 100,0 
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Tabel nr. 21 Evoluţia lichidităţii pe parcursul anului 2009, faţă de anul 2008 
 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid A scăzut semnificativ 16,5 17,3 17,3 
A scăzut uşor 36,9 38,7 56,0 
A rămas relativ constantă 30,1 31,5 87,5 
A crescut uşor 11,4 11,9 99,4 
A crescut semnificativ ,6 ,6 100,0 
Total 95,5 100,0 

Missing Nu răspunde 4,5 
Total 100,0 
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Tabel nr. 22 Evoluţia ratei rentabilităţii pe parcursul anului 2009, faţă de anul 2008 
 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid A scăzut semnificativ 18,2 19,0 19,0 
A scăzut uşor 39,8 41,7 60,7 
A rămas relativ constantă 20,5 21,4 82,1 
A crescut uşor 16,5 17,3 99,4 
A crescut semnificativ ,6 ,6 100,0 
Total 95,5 100,0 

Missing Nu răspunde 4,5 
Total 100,0 
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Tabel nr. 23 Evoluţia profitului pe parcursul anului 2009, faţă de anul 2008 
 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid A scăzut semnificativ 33,5 33,9 33,9 
A scăzut uşor 40,3 40,8 74,7 
A rămas relativ constant 9,1 9,2 83,9 
A crescut uşor 13,1 13,2 97,1 
A crescut semnificativ 2,8 2,9 100,0 
Total 98,9 100,0 

Missing Nu răspunde 1,1 
Total 100,0 
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Tabel nr. 24 Evoluţia ratei profitului pe parcursul anului 2009, faţă de anul 2008 
 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid A scăzut semnificativ 34,7 35,5 35,5 
A scăzut uşor 39,8 40,7 76,2 
A rămas relativ constantă 8,0 8,1 84,3 
A crescut uşor 11,4 11,6 95,9 
A crescut semnificativ 4,0 4,1 100,0 
Total 97,7 100,0 

Missing Nu răspunde 2,3 
Total 100,0 
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Tabel nr. 25 Evoluţia cheltuielilor cu dobânzile pe parcursul anului 2009, faţă de anul 

2008 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Au scăzut semnificativ 4,0 5,1 5,1 
Au scăzut uşor 6,3 8,0 13,0 
Au rămas relativ constante 20,5 26,1 39,1 

Au crescut uşor 30,1 38,4 77,5 
Au crescut semnificativ 17,6 22,5 100,0 
Total 78,4 100,0 

Missing Nu răspunde 21,6 
Total 100,0 
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Tabel nr. 26 Evoluţia cheltuielilor cu diferenţele de curs valutar pe parcursul anului 

2009, faţă de anul 2008 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Au scăzut semnificativ 2,8 4,2 4,2 
Au scăzut uşor 4,5 6,7 10,9 
Au rămas relativ constante 18,8 27,7 38,7 
Au crescut uşor 23,9 35,3 73,9 
Au crescut semnificativ 17,6 26,1 100,0 
Total 67,6 100,0 

Missing Nu răspunde 32,4 
Total 100,0 
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Tabel nr. 27 Măsurile la care au fost nevoite firmele să apeleze pe parcursul anului 

2009 

Responses Percent 
of Cases 

N Percent 

Reducerea numărului de personal administrativ 61 4,6% 37,0% 
Reducerea numărului de personal productiv 81 6,2% 49,1% 

Trimiterea salariaţilor în şomaj tehnic 41 3,1% 24,8% 

Reducerea salariilor personalului administrativ 41 3,1% 24,8% 
Reducerea salariilor personalului productiv 43 3,3% 26,1% 

Reducerea/eliminarea altor avantaje materiale ale 
personalului 

62 4,7% 37,6% 

Reducerea cheltuielilor de instruire a personalului 59 4,5% 35,8% 
Reducerea cheltuielilor cu telefonul si ale altor utilităţi 98 7,5% 59,4% 

Reducerea cheltuielilor cu benzină si ale altor materiale 
consumabile 

97 7,4% 58,8% 

Reducerea cheltuielilor de chirie 42 3,2% 25,5% 
Reducerea cheltuielilor de protocol 57 4,3% 34,5% 

Creşterea termenelor de plată a impozitelor şi taxelor 49 3,7% 29,7% 

Creşterea termenelor de plată a debitelor către furnizori 43 3,3% 26,1% 

Creşterea termenelor de plată a ratelor de credit/leasing 32 2,4% 19,4% 
Plata cu întârziere a  salariilor 23 1,8% 13,9% 

Ajustarea planurilor de investiţii pentru anul în curs 85 6,5% 51,5% 

Ajustarea preţurilor prin reducerea lor 74 5,6% 44,8% 
Reducerea cheltuielilor de marketing/promovare 84 6,4% 50,9% 

Renegocierea contractelor de distribuţie prin reducerea 
sumelor de plată

37 2,8% 22,4% 

Vinderea de active 13 1,0% 7,9% 
Renegocierea cu banca privind prelungirea liniei de credit 51 3,9% 30,9% 

Renegocierea cu banca privind extinderea liniei de credit 46 3,5% 27,9% 

Împrumutul la instituţii de credit para-fiscale 5 ,4% 3,0% 
Împrumutul la prieteni/cunoştinţe 37 2,8% 22,4% 

Imprumutul firmei de către administrator 49 3,7% 29,7% 

Alta măsură adoptată 4 ,3% 2,4% 

Total 1314 100,0% 796,4% 
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II.2. Evoluţiile aşteptate privind principalii indicatori în 2010 
 

Tabel nr. 28 Evoluţiile aşteptate privind principalii indicatori în 2010 - Centralizator 

Denumire indicator Media

Cifra de afaceri  2,91 

Volumul vânzărilor ca unităţi de produs 3,00 

Numărul de clienţi 3,03 

Cota de piaţă 2,93 

Termenul de încasare a creanţelor 2,89 

Lichiditatea 2,94 

Rata rentabilităţii 2,91 

Profitul 3,04 

Rata profitului 3,03 

Cheltuielile cu dobânzile 3,04 

Cheltuielile cu diferenţele de curs valutar 3,00 

Cei mai mulţi dintre respondenţi consideră că principalii indicatori ai firmei vor rămâne relativ 

constanţi pe parcursul anului 2010, întrucât mediile acestora sunt egale aproximativ cu 3. 
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Tabel nr. 29 Evoluţia aşteptată a cifrei de afaceri pe parcursul anului 2010 
 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Va scădea semnificativ 11,4 12,0 12,0 
Va scădea uşor 19,3 20,4 32,3 
Va rămâne relativ 
constantă

33,5 35,3 67,7 

Va creşte uşor 27,8 29,3 97,0 
Va creşte semnificativ 2,8 3,0 100,0 
Total 94,9 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa 2,8 
Nu răspunde 2,3 
Total 5,1 

Total 100,0 
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Tabel nr. 30 Evoluţia aşteptată a volumului vânzărilor (ca unităţi de produs) pe 

parcursul anului 2010 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Va scădea semnificativ 9,1 10,0 10,0 
Va scădea uşor 17,6 19,4 29,4 
Va rămâne relativ 
constantă

31,8 35,0 64,4 

Va creşte uşor 29,0 31,9 96,3 
Va creşte semnificativ 3,4 3,8 100,0 
Total 90,9 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa 2,8 
Nu răspunde 6,3 
Total 9,1 

Total 100,0 
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Tabel nr. 31 Evoluţia aşteptată a numărului de clienţi pe parcursul anului 2010 
 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Va scădea semnificativ 10,8 11,5 11,5 
Va scădea uşor 9,7 10,3 21,8 
Va rămâne relativ 
constant 

42,0 44,8 66,7 

Va creşte uşor 28,4 30,3 97,0 
Va creşte semnificativ 2,8 3,0 100,0 
Total 93,8 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa 1,7 
Nu răspunde 4,5 
Total 6,3 

Total 100,0 
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Tabel nr. 32 Evoluţia aşteptată a cotei de piaţă pe parcursul anului 2010 
 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Va scădea semnificativ 11,9 13,1 13,1 
Va scădea uşor 10,8 11,9 25,0 
Va rămâne relativ 
constantă

42,6 46,9 71,9 

Va creşte uşor 22,7 25,0 96,9 
Va creşte semnificativ 2,8 3,1 100,0 
Total 90,9 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa 4,0 
Nu răspunde 5,1 
Total 9,1 

Total 100,0 
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Tabel nr. 33 Evoluţia aşteptată a termenului de încasare a creanţelor pe parcursul 

anului 2010 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Va scădea semnificativ 10,8 12,5 12,5 
Va scădea uşor 15,3 17,8 30,3 
Va rămâne relativ 
constant 

36,4 42,1 72,4 

Va creşte uşor 20,5 23,7 96,1 
Va creşte semnificativ 3,4 3,9 100,0 
Total 86,4 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa 6,8 
Nu răspunde 6,8 
Total 13,6 

Total 100,0 
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Tabel nr. 34 Evoluţia aşteptată a lichidităţilor pe parcursul anului 2010 
 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Va scădea semnificativ 9,1 10,3 10,3 
Va scădea uşor 10,8 12,2 22,4 
Va rămâne relativ 
constantă

46,6 52,6 75,0 

Va creşte uşor 20,5 23,1 98,1 
Va creşte semnificativ 1,7 1,9 100,0 
Total 88,6 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa 4,0 
Nu răspunde 7,4 
Total 11,4 

Total 100,0 
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Tabel nr. 35 Evoluţia aşteptată a ratei rentabilităţii pe parcursul anului 2010 
 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Va scădea semnificativ 9,1 10,2 10,2 
Va scădea uşor 18,2 20,4 30,6 
Va rămâne relativ 
constantă

34,7 38,9 69,4 

Va creşte uşor 26,1 29,3 98,7 
Va creşte semnificativ 1,1 1,3 100,0 
Total 89,2 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa 2,3 
Nu răspunde 8,5 
Total 10,8 

Total 100,0 
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Tabel nr. 36 Evoluţia aşteptată a profitului pe parcursul anului 2010 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Va scădea semnificativ 11,4 12,2 12,2 
Va scădea uşor 17,0 18,3 30,5 
Va rămâne relativ 
constant 

25,0 26,8 57,3 

Va creşte uşor 36,4 39,0 96,3 
Va creşte semnificativ 3,4 3,7 100,0 
Total 93,2 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa 1,7 
Nu răspunde 5,1 
Total 6,8 

Total 100,0 
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Tabel nr. 37 Evoluţia aşteptată a ratei profitului pe parcursul anului 2010 
 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Va scădea semnificativ 10,8 11,8 11,8 
Va scădea uşor 17,0 18,6 30,4 
Va rămâne relativ 
constantă

25,6 28,0 58,4 

Va creşte uşor 34,7 37,9 96,3 
Va creşte semnificativ 3,4 3,7 100,0 
Total 91,5 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa 1,7 
Nu răspunde 6,8 
Total 8,5 

Total 100,0 
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Tabel nr. 38 Evoluţia aşteptată a cheltuielilor cu dobânzile pe parcursul anului 2010 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Vor scădea semnificativ 8,0 9,8 9,8 
Vor scădea uşor 15,9 19,6 29,4 
Vor rămâne constante 29,0 35,7 65,0 
Vor creşte uşor 21,6 26,6 91,6 
Vor creşte semnificativ 6,8 8,4 100,0 
Total 81,3 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa 4,5 
Nu răspunde 14,2 
Total 18,8 

Total 100,0 
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Tabel nr. 39 Evoluţia aşteptată a cheltuielilor cu diferenţele de curs valutar pe 

parcursul anului 2010 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Vor scădea semnificativ 6,8 8,6 8,6 
Vor scădea uşor 16,5 20,9 29,5 
Vor rămâne relativ 
constante 

31,8 40,3 69,8 

Vor creşte uşor 17,6 22,3 92,1 
Vor creşte semnificativ 6,3 7,9 100,0 
Total 79,0 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa 8,0 
Nu răspunde 13,1 
Total 21,0 

Total 100,0 
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Tabel nr. 40 Măsurile la care se aşteaptă firmele să apeleze pe parcursul următoarelor 

luni 

Responses Percent 
of Cases 

N Percent
Reducerea numărului de personal administrativ 20 3,6% 14,8% 

Reducerea numărului de personal productiv 23 4,1% 17,0% 

Trimiterea salariaţilor in şomaj tehnic 11 2,0% 8,1% 

Reducerea salariilor personalului administrativ 10 1,8% 7,4% 

Reducerea salariilor personalului productiv 16 2,9% 11,9% 

Reducerea/eliminarea altor avantaje materiale ale 
personalului 

33 5,9% 24,4% 

Reducerea cheltuielilor de instruire a personalului 33 5,9% 24,4% 

Reducerea cheltuielilor cu telefonul si ale altor utilităţi 62 11,1% 45,9% 

Reducerea cheltuielilor cu benzina si ale altor materiale 
consumabile 

65 11,6% 48,1% 

Reducerea cheltuielilor de chirie 12 2,2% 8,9% 

Reducerea cheltuielilor de protocol 26 4,7% 19,3% 

Creşterea termenelor de plată a impozitelor şi taxelor 10 1,8% 7,4% 

Creşterea termenelor de plată a debitelor către furnizori 12 2,2% 8,9% 

Creşterea termenelor de plată a ratelor de credit/leasing 3 ,5% 2,2% 

Plata cu întârziere a  salariilor 14 2,5% 10,4% 

Ajustarea planurilor de investiţii pentru anul în curs 55 9,9% 40,7% 

Ajustarea preţurilor prin reducerea lor 21 3,8% 15,6% 

Reducerea cheltuielilor de marketing/promovare 27 4,8% 20,0% 

Renegocierea contractelor de distribuţie prin reducerea 
sumelor de plată

14 2,5% 10,4% 

Vinderea de active 1 ,2% ,7% 

Renegocierea cu banca privind prelungirea liniei de credit 17 3,0% 12,6% 

Renegocierea cu banca privind extinderea liniei de credit 20 3,6% 14,8% 

Împrumutul la prieteni/cunoştinţe 12 2,2% 8,9% 

Împrumutul firmei de către administrator 26 4,7% 19,3% 

Suspendarea activităţii firmei 7 1,3% 5,2% 

Dizolvarea firmei 6 1,1% 4,4% 
Alta măsură 2 ,4% 1,5% 
Total 558 100,0% 413,3% 
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Tabel nr. 41 Succesiunea în timp a măsurilor vizate 

Denumire măsură

Lo
cu

l1

Lo
cu

l2

Lo
cu

l3

Lo
cu

l4

Lo
cu

l5

Pu
nc

ta
j

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

2 0 7 9 1 50 

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

3 3 7 7 13 75 

Reducerea cheltuielilor de chirie 0 0 0 0 0 0
Reducerea cheltuielilor de protocol 0 0 1 0 2 5
Creşterea termenelor de plată a impozitelor şi taxelor 0 3 0 2 1 17 
Creşterea termenelor de plată a debitelor către furnizori 1 0 2 0 1 12 

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

3 0 0 2 1 20 

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

1 3 0 2 0 21 

Renegocierea cu banca privind extinderea liniei de credit 3 1 0 0 2 21 

Împrumutul la instituţii de credit para-fiscale 0 0 0 0 0 0
Împrumutul la prieteni/cunoştinţe 1 3 3 1 28 
Imprumutul firmei de către administrator 7 6 2 2 4 73 
Suspendarea activităţii firmei 3 0 0 0 0 15 
Dizolvarea firmei 0 3 0 0 0 12 
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Tabel  nr. 42 Aşteptările respondenţilor cu privire la evoluţia firmei pentru perioada 

următoarelor lunii 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Spre mai bine 38,1 38,1 38,1 
Spre mai rău 11,9 11,9 50,0 
Să se menţină la 
aceiaşi parametri 

50,0 50,0 100,0 

Total 100,0 100,0 
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Tabel nr. 43 Când vă aşteptaţi să se producă momentul cel mai dificil în evoluţia firmei 

dvs.? 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid S-a produs deja 48,9 50,3 50,3 
Se va produce în viitor 25,0 25,7 76,0 
Nu mă pot pronunţa 23,3 24,0 100,0 
Total 97,2 100,0 

Missing Nu răspunde 2,8 
Total 100,0 

Dintre cei care afirmă că cel mai dificil moment s-a epuizat deja, 58% afirmă că acest 

moment ar fi avut loc în a doua jumătate a anului 2009, iar restul apreciază că acesta s-a 

produs în prima jumătate a aceluiaşi an, sau în 2008. 

Cei care consideră că greul abia urmează, sunt de părere că cel mai dificil moment va avea 

loc în prima jumătate a anului 2010 (60%), iar restul consideră că momentul maxim al crizei 

va veni spre sfârşitul anului 2010. 
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Tabel nr. 44 Factorii de risc cu impact negativ asupra afacerilor 

Percent Valid Percent Cumulative Percent
Pierderea clienţilor (scăderea puterii 
de cumpărare, creşterea ratei 
şomajului) 34,66 34,66 34,66 
Încasări incerte 11,36 11,36 46,02 
Criza economică 9,66 9,66 55,68 
NR 9,09 9,09 64,77 
Clima 6,25 6,25 71,02 
Creşterea taxelor 5,68 5,68 76,70 
Nefuncţionalitatea statului 5,68 5,68 82,39 
Lipsa de lichidităţi 4,55 4,55 86,93 
Creşterea cursului valutar 2,27 2,27 89,20 
Insolvenţa 2,27 2,27 91,48 
Variaţia preţurilor 1,70 1,70 93,18 
Neseriozitate clienţi 1,70 1,70 94,89 
Scăderea preţului petrolului 1,70 1,70 96,59 
Creditele 1,14 1,14 97,73 
Scăderea ratingului de ţară 1,14 1,14 98,86 
Concurenţa 0,57 0,57 99,43 
Executarea silită 0,57 0,57 100,00 
Total 100,00 100,00 
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Tabel nr. 45 Cum credeţi că v-ar fi de folos autorităţile locale pentru a depăşi mai uşor 

efectele negative ale crizei economice? 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid NR 41,00 38,10 41,00 
Reducerea taxelor 27,80 27,80 68,80 
Crearea de avantaje pentru 
întreprinzători 9,70 9,70 78,50 
Facilitarea accesului la 
fondurile europene 5,70 5,70 84,20 
Reducerea birocraţiei 

1,10 1,10 85,30 
Îmbunătăţirea performanţei 
funcţionarilor publici 5,10 5,10 90,40 
Crearea de locuri de muncă 2,30 2,30 92,70 
Prelungirea termenelor 
scadente 2,30 2,30 95,00 
Organizarea de licitaţii 
corecte 1,70 1,70 96,70 
Onorarea obligaţiilor faţă de 
mediul privat 1,10 1,10 97,80 
Să nu blocheze conturile 1,10 1,10 98,90 
Controlul asupra preţurilor 

0,60 0,60 99,50 
Facilitarea accesului la 
sistemul de irigaţii 0,60 0,60 100,00 
Total 100,0 100,0 
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II.3. Judeţul Galaţi ca mediu de afaceri 
 
Tabel nr. 46 Aprecieri cu privire la  judeţului Galaţi ca mediu de afaceri - Centralizator 

Media
Este uşor să găseşti forţă de muncă pregătită pentru domeniul meu de 
activitate 

3,04 

Este uşor să găseşti forţă de muncă pregătită pe domeniile de administrare 
a afacerii 

3,14 

Este uşor să găseşti angajaţi ieftini 2,58 
Infrastructura rutieră este bine dezvoltată 1,66 
Infrastructura feroviară este bine dezvoltată 2,29 
Accesul la piaţa de aprovizionare cu materii prime necesare afacerii mele 
este uşor 

3,55 

Accesul la piaţa de desfacere se face uşor 2,88 
Găseşti uşor terenuri de achiziţionat/închiriat pentru dezvoltarea afacerii 3,18 

Preţurile la terenurile potrivite pentru dezvoltarea afacerii mele sunt mici 2,29 

Chiriile pentru spaţii potrivite dezvoltării afacerii mele sunt mici 2,23 
Sistemul bancar este bine dezvoltat 3,76 
Accesul la firme de consultanţă este uşor de realizat 3,94 
Administraţia publică locală este interesată de susţinerea mediului de afaceri 2,23 

Nivelul taxelor şi impozitelor locale este mic 1,70 
Per ansamblu, judeţul GALAŢI este o zonă atractivă pentru dezvoltarea 
afacerii mele 

3,23 

Cele mai mici valori ale mediei s-au înregistrat pentru “infrastructura rutieră” (o medie de 

1,66) şi pentru “nivelul taxelor şi impozitelor locale” (o medie de 1,70), Acest fapt indică un 

grad ridicat de nemulţumire în rândul respondenţilor judeţului Galaţi. 

Accesul la firme de consultanţă este uşor de realizat în judeţul Galaţi în opinia persoanelor 

chestionate, Acest aspect a obţinut media cea mai mare (3,94). 
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Tabel nr. 47 Gradul de acord privind afirmaţia “La nivelul judeţului Galaţi, este uşor să

găseşti forţă de muncă pregătită pentru domeniul meu de activitate” 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 21,0 21,5 21,5 
Dezacord 18,8 19,2 40,7 
Nici acord/Nici dezacord 8,5 8,7 49,4 
Acord 34,1 34,9 84,3 
Acord total 15,3 15,7 100,0 
Total 97,7 100,0 

Missing Nu răspunde 2,3 
Total 100,0 
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Tabel nr. 48 Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, este uşor să

găseşti forţă de muncă pregătită pe domeniile de administrare a afacerii” 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 9,1 10,3 10,3 
Dezacord 19,3 21,9 32,3 
Nici acord/Nici dezacord 17,6 20,0 52,3 
Acord 34,1 38,7 91,0 
Acord total 8,0 9,0 100,0 
Total 88,1 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa 4,0 
Nu răspunde 8,0 
Total 11,9 

Total 100,0 
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Tabel nr. 49 Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, este uşor să

găseşti angajaţi ieftini” 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 20,5 22,1 22,1 
Dezacord 30,7 33,1 55,2 
Nici acord/Nici dezacord 14,8 16,0 71,2 
Acord 20,5 22,1 93,3 
Acord total 6,3 6,7 100,0 
Total 92,6 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa 4,5 
Nu răspunde 2,8 
Total 7,4 

Total 100,0 
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Tabel nr. 50 Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, 

infrastructura rutieră este bine dezvoltată”

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 64,2 65,7 65,7 
Dezacord 14,2 14,5 80,2 
Nici acord/Nici dezacord 8,0 8,1 88,4 
Acord 10,8 11,0 99,4 
Acord total ,6 ,6 100,0 
Total 97,7 100,0 

Missing Nu răspunde 2,3 
Total 100,0 
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Tabel nr. 51 Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, 

infrastructura feroviară este bine dezvoltată”

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 31,3 37,4 37,4 
Dezacord 16,5 19,7 57,1 
Nici acord/Nici dezacord 17,6 21,1 78,2 
Acord 17,0 20,4 98,6 
Acord total 1,1 1,4 100,0 
Total 83,5 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa 13,1 
Nu răspunde 3,4 
Total 16,5 

Total 100,0 
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Tabel nr. 52 Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, accesul la 

piaţa de aprovizionare cu materii prime necesare afacerii mele este uşor” 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 8,0 8,8 8,8 
Dezacord 9,1 10,0 18,8 
Nici acord/Nici dezacord 15,9 17,5 36,3 
Acord 40,9 45,0 81,3 
Acord total 17,0 18,8 100,0 
Total 90,9 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa 2,8 
Nu răspunde 6,3 
Total 9,1 

Total 100,0 
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Tabel nr. 53 Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, accesul la 

piaţa de desfacere se face uşor” 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 21,0 23,0 23,0 
Dezacord 19,3 21,1 44,1 
Nici acord/Nici dezacord 15,9 17,4 61,5 
Acord 20,5 22,4 83,9 
Acord total 14,8 16,1 100,0 
Total 91,5 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa 4,0 
Nu răspunde 4,5 
Total 8,5 

Total 100,0 
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Tabel nr. 54 Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, găseşti uşor 

terenuri de achiziţionat/închiriat pentru dezvoltarea afacerii” 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 10,2 16,7 16,7 
Dezacord 7,4 12,0 28,7 
Nici acord/Nici dezacord 11,9 19,4 48,1 
Acord 25,0 40,7 88,9 
Acord total 6,8 11,1 100,0 
Total 61,4 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa 26,7 
Nu răspunde 11,9 
Total 38,6 

Total 100,0 
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Tabel nr. 55 Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, preţurile la 

terenurile potrivite pentru dezvoltarea afacerii mele sunt mici” 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 23,9 37,5 37,5 
Dezacord 8,5 13,4 50,9 
Nici acord/Nici dezacord 22,2 34,8 85,7 
Acord 6,8 10,7 96,4 
Acord total 2,3 3,6 100,0 
Total 63,6 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa 26,7 
Nu răspunde 9,7 
Total 36,4 

Total 100,0 
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Tabel nr. 56 Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, chiriile 

pentru spaţii potrivite dezvoltării afacerii mele sunt mici” 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 26,1 39,3 39,3 
Dezacord 10,8 16,2 55,6 
Nici acord/Nici dezacord 19,3 29,1 84,6 
Acord 8,5 12,8 97,4 
Acord total 1,7 2,6 100,0 
Total 66,5 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa 21,6 
Nu răspunde 11,9 
Total 33,5 

Total 100,0 
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Tabel nr. 57 Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, sistemul 

bancar este bine dezvoltat” 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 5,1 5,6 5,6 
Dezacord 10,8 11,8 17,4 
Nici acord/Nici dezacord 11,4 12,4 29,8 
Acord 38,1 41,6 71,4 
Acord total 26,1 28,6 100,0 
Total 91,5 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa 5,7 
Nu răspunde 2,8 
Total 8,5 

Total 100,0 
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Tabel nr. 58 Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, accesul la 

firme de consultanţă este uşor de realizat” 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 2,8 3,4 3,4 
Dezacord 6,8 8,3 11,7 
Nici acord/Nici dezacord 7,4 9,0 20,7 
Acord 40,3 49,0 69,7 
Acord total 25,0 30,3 100,0 
Total 82,4 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa 9,1 
Nu răspunde 8,5 
Total 17,6 

Total 100,0 
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Tabel nr. 59 Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, 

administraţia publică locală este interesată de susţinerea mediului de afaceri” 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 34,1 37,7 37,7 
Dezacord 19,9 22,0 59,7 
Nici acord/Nici dezacord 19,9 22,0 81,8 
Acord 14,8 16,4 98,1 
Acord total 1,7 1,9 100,0 
Total 90,3 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa 5,7 
Nu răspunde 4,0 
Total 9,7 

Total 100,0 
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Tabel nr. 60 Gradul de acord privind afirmaţia „La nivelul judeţului Galaţi, nivelul 

taxelor şi impozitelor locale este mic” 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 56,8 59,5 59,5 
Dezacord 15,9 16,7 76,2 
Nici acord/Nici dezacord 18,2 19,0 95,2 
Acord 3,4 3,6 98,8 
Acord total 1,1 1,2 100,0 
Total 95,5 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa ,6 
Nu răspunde 4,0 
Total 4,5 

Total 100,0 
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Tabel nr. 61 Gradul de acord privind afirmaţia „Per ansamblu, judeţul GALAŢI este o 

zonă atractivă pentru dezvoltarea afacerii mele” 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Dezacord total 13,6 14,5 14,5 
Dezacord 15,3 16,3 30,7 
Nici acord/Nici dezacord 15,3 16,3 47,0 
Acord 35,8 38,0 84,9 
Acord total 14,2 15,1 100,0 
Total 94,3 100,0 

Missing Nu mă pot pronunţa 1,1 
Nu răspunde 4,5 
Total 5,7 

Total 100,0 
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Tabel nr. 62 Regiunea cea mai atractivă pentru dezvoltarea afacerii dvs. 
 

Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid BUCURESTI 22,7 22,7 22,7
CENTRU 5,7 5,7 28,4
NORD EST 3,4 3,4 31,8
NORD VEST 15,9 15,9 47,7
NR 19,9 19,9 67,6
SUD ,6 ,6 68,2
SUD EST 26,1 26,1 94,3
SUD VEST 1,7 1,7 96,0
VEST 4,0 4,0 100,0
Total 100,0 100,0
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22.73

19.89

15.91

5.68

3.98

3.41

1.70

0.57
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SUD VEST
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Argumente oferite în favoarea Bucureştiului 
 

Argumente oferite în favoarea zonei de Centru 
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Argumente oferite în favoarea zonei de Nord Vest 
 

Argumente oferite în favoarea zonei de Sud Est 
 

Argumente oferite în favoarea zonei de Vest 
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Tabel nr. 63 Puncte slabe ale judeţului Galaţi din punctul de vedere al atractivităţii sale 

ca mediu de afaceri 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid NR 22,2 22,2 22,2

Infrastructura 14,8 14,8 37
Dezvoltarea economică scăzută 13,6 13,6 50,6

Neseriozitate autorităţi locale 10,2 10,2 60,8
Taxe şi impozite mari 10,2 10,2 71
Lipsa investiţiilor 8,5 8,5 79,5

Corupţie 5,1 5,1 84,6
Lipsa de interes 3,4 3,4 88

Lipsa facilităţilor pentru agenţii 
economici 

3,4 3,4 91,4

Birocraţie 1,7 1,7 93,1
Lipsa de informaţii 1,7 1,7 94,8
Concurenţă neloială 1,1 1,1 95,9

Administrarea banilor 0,6 0,6 96,5
Condiţiile climaterice 0,6 0,6 97,1

Faleza 0,6 0,6 97,7
Furnizori care nu plătesc la timp 0,6 0,6 98,3

Nu sunt organizate depozite de 
vânzare 

0,6 0,6 98,9

Lipsa de organizare 0,6 0,6 99,5
Subvenţiile nu sunt oferite la timp 0,6 0,6 100,00
Total 100,0 100,0
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II.4. Direcţii viitoare 
 
Tabel nr. 64 Domeniile considerate a fi cele mai potrivite pentru dezvoltarea ulterioară

a judeţului Galaţi

Responses Percent of 
Cases 

N Percent 

Industria alimentară 52 13,9% 31,1% 
Industria băuturilor alcoolice si 
nealcoolice 

2 ,5% 1,2% 

Industria de confecţii textile si de 
pielărie 

11 2,9% 6,6% 

Industria lemnului/mobilier 5 1,3% 3,0% 

Industria chimică 2 ,5% 1,2% 

Industria materialelor de construcţie si 
a sticlei 

21 5,6% 12,6% 

Industria metalurgică 55 14,7% 32,9% 
Industria de maşini si echipamente 9 2,4% 5,4% 

Industria electrotehnică 8 2,1% 4,8% 
Industria navală 44 11,8% 26,3% 
Agricultura 49 13,1% 29,3% 
Piscicultura 9 2,4% 5,4% 
Reciclarea deşeurilor 7 1,9% 4,2% 
Comerţul interior si exterior 13 3,5% 7,8% 

Turismul 25 6,7% 15,0% 
Serviciile financiar-bancare 6 1,6% 3,6% 

Serviciile din domeniul informaticii si 
tehnicii de calcul 

10 2,7% 6,0% 

Servicii de cercetare-dezvoltare 5 1,3% 3,0% 

Servicii imobiliare si construcţiile de 
locuinţe

14 3,8% 8,4% 

Servicii media/artistic/impresariat 
artistic 

11 2,9% 6,6% 

Servicii educaţionale 3 ,8% 1,8% 
Servicii "sport", impresariat sportiv 2 ,5% 1,2% 

Altul 10 2,7% 6,0% 
Total 377 100,0% 224,4% 
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Tabel nr. 65 Ierarhizarea domeniilor de dezvoltare 

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

Servicii de cercetare-dezvoltare 0 1 1
Servicii imobiliare si construcţiile de locuinţe 7 6 20 
Servicii media/artistic/impresariat artistic 8 0 16 
Servicii educaţionale 1 0 2
Servicii "sport", impresariat sportiv 0 0 0
Altul 2 7 11 
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