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1. CONTEXT TERITORIAL 

 

Nivel european  

Regiunile frontaliere/transfrontaliere au reprezentat un subiect special al dezvoltării teritoriale, fie şi numai 

prin prisma apropierii unor regiuni aflate sub autorităţii statale care de cele mai multe ori impun administrări 

bazate pe principii şi legi uneori extrem de diferite între ele. La aceasta se adaugă diferenţele sau dimpotrivă, 

similitudinile, până la identificare, din punct de vedere spaţial, economic, etnic şi cultural.  

Rezultatul în urma colaborării interguvernamentale cât şi a implementării politicii de coeziune în ceea ce 

priveşte dezvoltarea teritorială şi planificarea pare să definească tot mai clar o componentă cheie in 

elaborarea şi implementarea politicilor europene. Datorită varietăţii atât din punct de vedere teritorial  cât şi 

politic, cultural şi de mediu, implementarea acestor politici trebuie să se aplice diferit de la caz la caz. Acestea 

necesită adaptabilitate la caracteristicile zonelor de implementare, pentru a exploata şi valoriza potenţialul 

endogen şi capacitatea teritoriă al acestuia. Reuşita parţială înregistrată în urma implementării politicii de 

coeziune şi anume, reducerea discrepanţelor dintre regiunile slab dezvoltate şi cele puternic dezvoltate, a dus 

la o uşoară izolare a zonelor ultraperiferice neatractive din punct de vedere natural şi geografic, acestea 

devenind tot mai puţin atragătoare pentru populatie şi pentru activităţile economice.Totodată, ţările din sud-

estul Europei suferă datorită migraţiei necontrolată a forţei de muncă spre centrul sau vestul Europei.  

Rezolvarea celor mai multe probleme la nivelul regiunilor presupun o analiză teritorială la scări diferite, 

implementarea politicii de coeziune ca instrument politic focusat la acest nivel de dezvoltare neputând 

permite tratarea acestora. Toate aceste rezultate conclud o nevoie de tratare distinctă care să ducă în timp la 

emergenţa noţiunii de coeziune teritorială, pentru ca în cele din urmă să fie insuşit la nivel european şi inclus 

ca obiectiv al politicilor europene şi în principalele documente strategice.  

Studiul de faţă îşi propune să evidenţieze prin studierea judeţului Galaţi, în special a UAT-urilor frontaliere şi a 

zonelor de influenţă, că scopul şi obiectivele oraşelor mici este acela de micşorare a disparităţilor la nivel 

intraregional şi de susţinere a unei dezvoltări echilibrate în teritoriu. Pe fondul globalizării economiei şi a 

concentrării populaţiei şi a activităţilor economice în marile centre urbane , oraşele mici şi de frontieră devin 

marginalizate şi îşi “pierd” din importanţă, reţeta către recesiune şi declin.   

S-a constatat faptul că oraşele mici, de frontieră sunt influenţate atât de factori interni cât şi de factori externi, 

ceea ce conduce, la două tipuri de abordări, privind dezvoltarea economică locală, şi anume: concentrarea pe 

capacitatea locală (localizare, accesibilitate, infrastructură, educaţie şi resurse umane, patrimoniu etc.) cât şi 

influenţa factorilor exogeni (declin regional, sistemele urbane din apropiere, atractivitatea regională, 

potenţialul de dezvoltare al zonei sale rurale de influenţă etc.) pentru creşterea economică a oraşelor mici. Se 

cunoaşte faptul că oraşele mici sunt influenţate intens la nivel regional, şi nu doar la nivel local.  

Identificarea potenţialilor factori care favorizează dezvoltarea regională cât şi a problemelor critice cu care se 
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confruntă comunităţile din anumite regiuni oferă un punct de pornire pentru realizarea unei strategii de 

dezvoltare a regiunilor adminstrative/ frontaliere şi nu numai şi crearea de oportunităţi pentru extindere. În 

conturarea unei strategii de dezvoltare se va urmării formularea unor obiective de dezvoltare, elaborându-se 

planuri de acţiune la diferite niveluri, pentru ca spre sfârşit să fie transpuse în politici de dezvoltare care şi ele 

sa fie transpuse în programe şi proiecte.  

 

Politica de coeziune (Politica de dezvoltare regională) în Uniunea Europeană 

Una dintre cele mai importante politici ale UE care urmăresc dezvoltarea regională este Politica de Coeziune. 

Ea cuprinde „ansamblul instrumentelor şi procedeelor aplicate în scopul creşterii gradului de coeziune 

economico-socială a ansamblului comunitar. Coeziunea desemnează acel nivel de convergenţă reală între 

economiile şi regiunile unui sistem aflat în proces de integrare care asigură funcţionarea optimă, echilibrată şi 

promovarea unei dezvoltări armonioase în condiţii de cost economic şi social minim. 

Politica de coeziune reprezintă una din cele mai importante şi complexe politici ale UE datorită faptului că prin 

ea se încearcă diminuarea disparităţilor atât la nivel economic cât şi social între diverse regiuni ale Europei, 

influenţând domenii semnificative pentru dezvoltare precum transporturile, agricultura, creşterea economică 

şi sectorul IMM, dezvoltarea urbană, protecţia mediului etc. Ea a fost creată ca o politică a solidarităţii la nivel 

european, fiind concepută pe principiul solidarităţii financiare, adică o parte din bugetul comunitar este 

împărţit regiunilor mai slab dezvoltate, mai puţin prospere pentru creşterea competitivităţii şi crearea locurilor 

de muncă.  

Primele semne ale unei sesizări a problemelor regionale şi o iniţiativă de abordare la nivelul Comunităţii 

Europene apare în 1975 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, care are ca scop corectarea 

dezechilibrelor regionale.  În 1986 are loc un moment important în dezvoltarea politicii regionale, adoptarea 

Actului Unic European, prin care se recunoşteau oficial disparităţile privind nivelurile de dezvoltare ale 

Statetelor Membre şi necesitatea unei politici de dezvoltare echilibrată. Apare astfel conceptul de coeziune 

economică şi se creează premisele unei politici de coeziune economică şi socială, ca politică cheie a Uniunii 

Europene.  

Tratatul de la Maastricht  din 1992 este următorul pas, prin care se discută despre crearea unui fond de 

coeziune referindu-se la finanţarea proiectelor din domeniul mediului şi al reţelelor transeuropene din 

domeniul infrastructurii de transport. Tratatul UE de la Maastricht stabileşte clar noi direcţii ale politicilor de 

dezvoltare a amenajării teritoriului în mai multe domenii, ultimul fiind crearea „Comitetului Regiunilor (CR)” în 

calitate de organism regional, constând din „reprezentanţi ai structurilor regionale şi locale”. (art. 198a-c 

Tratat CE). Deasemenea, Tratatul conţine prezentările generale ale dezvoltării amenajării teritoriului ale UE 

referitoare la „crearea unui spaţiu fără frontiere interne” şi „promovarea coeziunii economice şi sociale” care 

are ca obiective şi măsuri:  

 Reducerea disparităţilor dintre nivelele de dezvoltare ale regiunilor (art. 130a Tratat CE) 
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 Consolidarea reţelelor transfrontaliere (art. 129b, pasajul 1 Tratat CE) 

 Păstrarea, îmbunătăţirea calităţii şi protecţia mediului (art. 130r, alineat 1 Tratat CE) 

 Utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale (art. 130r, alineat 1 Tratat CE) 

 Respectarea diversităţii naţionale şi regionale (art. 128, alineat 1, Tratat CE) 

În 1997 este semnat Tratatul de la Amsterdam care atestă importanţa politicii de coeziune economică şi 

socială şi care pune accentul pe necesitatea unor măsuri comune de reducere a şomajului.  

În martie 2000 este acceptată Strategia de la Lisabona, devenind laitmotivul celor mai multe politici 

europene, intervenind inclusiv în politica de coeziune. În 2006, Consiliul European adoptă „orientările 

strategice comunitare în materie de coeziune”, care să constituie un suport pentru noua politică ce va defini 

principiile şi priorităţile politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013. 

În prezent, Politica Regionala a Uniunii Europene se confruntă cu trei mari provocări:  

 Competiţia – care este din ce în ce mai acerbă odată cu liberalizarea comerţului. Firmele 

urmăresc existenţa unor condiţii propice pentru a le creşte nivelul de competitivitate. Daca 

regiunile doresc să dezvolte sectorul afacerilor, atunci ele trebuie sa prezinte o infrastructură şi 

servicii la un nivel calitativ superior. 

 Societatea informaţională şi revoluţia tehnologică - care contribuie la creşterea gradului de 

flexibilitate a oamenilor, companiilor şi teritoriilor. Datorită prezenţei unei reţele de 

telecomunicaţii, oamenii se aşteaptă să aibă acces indiferent de locaţie, la inovare şi instruire de 

o calitate superioară. 

 Extinderea – care reprezintă atât o oportunitate cât şi o provocare pentru Uniunea Europeană. 

 

Importanţa şi necesitatea politicii de coeziune 

In contextul actual al globalizării, Politica de coeziune a UE poate fi considerată o nevoie pentru păstrarea 

atractivităţii şi competitivităţii. Integrarea în UE a reprezentat pentru majoritatea statelor membre, chiar şi 

pentru cele mai dezvoltate, un val de presiune economică şi socială, fiind expuse prin şomaj ridicat, 

marginalizare, probleme de mediu etc. Aceste probleme pot fi depăşite eficient cu ajutorul cooperării la nivel 

european.  

Politica de coeziune a UE reuneşte o serie de documente, care majoritatea vorbesc despre dezvoltare 

economică şi socială, însă există şi  alte documente care se bazează pe dezvoltarea spaţială, şi ea la fel de 

importantă în contextul global al conceptului de dezvoltare. 

 

Strategia Lisabona reprezintă un plan de acţiune şi dezvoltare adoptat de statele membre ale Uniunii în 2000, 

cu scopul de a transforma economia europeană până în 2010 în „cea mai dinamică şi competitivă economie 

din lume”. Ea prevede, în vederea creşterii nivelului de trai şi a dezvoltării economice, pe langă instituirea de 
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reforme în societatea cunoaşterii, piaţa internă, mediul de afaceri etc, şi eliminarea obstacolelor din calea 

liberei circulaţii a serviciilor, persoanelor, mărfurilor şi capitalului pe teritoriul Uniunii Europene.  

Prevederile Strategiei de la Lisabona se instituie la nivel statal, însă aplicarea eficientă a acestui document 

vizează mai ales nivelul regional şi local.   

În anul 2005, în urma raportului Kok, s-a constatat că obiectivele strategiei erau prea ambiţioase, lipsite de 

coordonare, şi astfel Comisia Europeană a hotărât relansarea Strategiei Lisabona în 2005, în care se prevede ca 

accentul să fie pus pe acţiunile ce trebuie puse în aplicare. 

Alte documente care vorbesc despre dezvoltarea spaţială a Politicii de Coeziune sunt: strategia de la Goteborg 

din 2001, care stabileşte priorităţi ca: schimbările climatice, sistemele de transport, sănătatea publică, 

gestionarea responsabilă a resurselor naturale, strategia fiind considerată „dimeniunea de mediu” a Strategiei 

de la Lisabona.  

 

Carta amenajări teritoriului de la Torrremolinos (Consiliul Europei 1983) afirmă pentru prima oară la un 

asemenea nivel, necesitatea unei politici coordonate a statelor care să asigure cooperarea referitoare la 

amenajare teritoriului între Uniunea Europeană pentru Cooperare Transfrontalieră între Colectivităţi sau 

Autorităţi Teritoriale, din 21 Mai 1980. 

 

Perspectiva Dezvoltării Spaţiale a Europei (ESDP) Documentul constituie un cadru de orientare propice pentru 

politicile sectoriale cu impact spatial ale Comunităţii şi ale Statelor Membre, precum şi pentru colectivităţile 

regionale şi locale, în vederea atingerii unei dezvoltări echilibrate şi durabile a teritoriului European. În 

interesul unei integrări europene cât mai avansate, este necesară cooperarea în materie de dezvoltare spaţială 

între statele membre, pe de-o parte, şi colectivităţile lor locale pe de altă parte. Colectivităţile regionale şi 

locale ar trebui să coopereze de acum încolo şi peste graniţele naţionale. ESDP încurajează acest tip de 

cooperare, respectând principiul subsidiarităţii. 

 

Nivel naţional  

În ceea ce priveşte nivelul naţional, acesta preia obiectivele strategice ale Politicii de Coeziune a UE, utilizându-

le ca suport pentru elaborarea Planurilor Naţionale de Dezvoltare, ce reprezintă documentul de planificare 

strategică şi programare financiară multianuală. El orientează şi stimulează dezvoltarea socio-economică a 

statelor, fiind un concept specific politicii europene de coeziune economică şi socială. 

 

Conceptul Strategic de Dezvoltare Teriorială (CSDT) – România 2030  

Cum şi România este stat membru cu drepturi depline a Uniunii Europene, a fost demarată elaborarea unei 

Strategii de dezvoltare teritorială pe termen lung a ţării noastre. În privinţa planificării teritoriale, care trebuie 
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să stea la baza oricăror activităţi concrete pentru dezvoltare durabilă, a fost elaborat „Conceptul Strategic de 

Dezvoltare Teriorială (CSDT) – România 2030”, care este un document din cadrul sistemului complex de 

reformă, inclusiv legislativă, instituţională şi profesională, prevazut a completa strategia de dezvoltare a 

României, până la atingerea coordonatelor economice comparabile cu actualele state dezvoltate ale Europei. 

Obiectivele specifice ale Conceptului Strategic de Dezvoltare Teritorială - România 2030 sunt:  

 Racordarea teritoriului naţional la reţeaua europeană şi inter-continentală a polilor şi coridoarelor de 

dezvoltare ;  

 Structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi urbane ;  

 Stimularea solidarităţii funcţionale urban-rural şi dezvoltarea rurală adecvată diferitelor categorii de 

teritorii ;   

 Consolidarea şi dezvoltarea reţelei de legături inter-regionale ; 

 Protejarea, dezvoltarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural ; 

Prin Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială - România 2030, România îşi configurează la rândul său, 

direcţiile de dezvoltare teritorială şi rolul pe care îl poate juca în cadrul Uniunii Europene, în contextul în care 

statele membre îşi definesc contribuţiile la afirmarea Uniunii pe plan internaţional.  

Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030 este un document care pune în evidenţă, din 

perspectiva teritorială integrată, modalităţile de valorificare a potenţialului naţional, în vederea recuperării 

decalajelor de dezvoltare faţă de ţările europene, a stimulării dezvoltării echilibrate a României şi a consolidării 

rolului ca stat membru a Uniunii Europene şi actor activ în zona Europei Centrale şi de Est. 

 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030  

Elementul definitoriu al acestei Strategii Naţionale este racordarea deplină a României la o nouă filosofie a 

dezvoltării, proprie Uniunii Europene şi larg împărtăşită pe plan mondial – cea a dezvoltării durabile.  

Ca orientare generală, lucrarea vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe termen scurt, mediu şi 

lung:  

Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în ansamblul programelor şi 

politicilor publice ale României ca stat membru al UE.  

Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării 

durabile.  

Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor membre ale UE din 

punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 
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Nivel regional  

La nivel regional, studiul de faţă prezintă identificarea relaţiilor administrative/frontaliere între UAT-urile din 

Jud. Galaţi şi Judeţele vecine, Republica Moldova şi Ucraina. Judeţul Galaţi face parte din regiunea Sud-Est a 

României, pentru care s-a elaborat un MasterPlan prin care se urmăreşte identificarea priorităţilor de 

dezvoltare pe baza resurselor endogene ale regiunii, precum şi pe baza oportunităţilor oferite de politica de 

coeziune a Uniunii Europene
1
. Masterplan-ul Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud Est (MasterPlan 

Regional SudEst) este un document strategic complex realizat sub coordonarea Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Sud Est. În conformitate cu atribuţiile sale în domeniul susţinerii dezvoltării regionale documentul 

conturează cadrul strategic de referinţă pentru planificarea regională 

 

Elaborarea MasterPlan-ului Regional Sud Est a început în noiembrie 2009 odată cu finalizarea Planului de 

Dezvoltare Regională 2009-2013 a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Ulterior, în cursul anului 2010, au fost 

dezvoltate următoarele documente, printre care se află și Cadrul Regional Strategic de Referință 2010-2020.  

 

Cadrul Regional Strategic de Referință 2010-2020 formulează strategia de dezvoltare sustenabilă pentru 

Regiunea Sud-Est, luând în considerare în mod atent cadrul în evoluţie al politicilor UE, pentru a fundamenta 

obiectivele de dezvoltare ale regiunii în contextul amplu al abordării UE faţă de generaţia viitoare a politicilor 

UE, care reprezintă pe rând cadrul general ce modelează politicile naţionale de dezvoltare. Pe baza 

elementelor critice şi de potenţial identificate prin auditul teritorial şi, în acelaşi timp, având în vedere 

orientările strategice stabilite de Consiliul European în documentul „Europa 2020”, au fost conturate liniile de 

intervenţie considerate prioritare pentru regiune. 

Judeţul Galaţi este parte componentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, fiind judeţul cel mai redus din regiune 

ca şi suprafaţă, dar cu cea mai mare densitate de populaţie.  

În ceea ce priveşte Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, industria construcţiilor navale este specifică acestei 

regiuni, şantierele de la Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa şi Mangalia pun în valoare avantajul poziţionării la 

Marea Neagră sau pe malul Dunării. Restructurarea industrială are un puternic impact negativ asupra 

economiei regiunii, fiind specifice ramurile industriale în declin, cum ar fi: industria prelucrătoare (în toate 

judeţele regiunii) şi comerţul (Constanţa, Galaţi, Vrancea). 

Luând ca indicator produsele industriale, judeţul Galaţi este cel de-al patrulea centru industrial al României ca 

mărime. Municipiul Galaţi este cel mai important centru român de industrie maritimă. Şantierul Naval 

“Damen“ asamblează şi repară nave de până la 65.000 tdw. Parte a celui mai mare grup mondial din industria 

de profil, combinatul ArcelorMittal S.A. Galaţi este cel mai mare combinat siderurgic, iar împreună cu alte 

unităţi specializate, formează un sector metalurgic şi siderurgic puternic. Poziţia a treia în Top-ul 30 al Regiunii 

                                                           
1 Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritorială, “Consultare şi parteneriat pentru consolidarea dimensiunii teritoriale în viitoarea perioadă de 
programare 2014 – 2020”,  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 



p. 15 

Sud-Est aparţine distribuitorului de materiale de construcţii “ARABESQUE” cea mai mare companie cu capital 

autohton.  

Galaţi este şi unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România, conectat la principalele coridoare 

de comunicaţie europeană: pe cale fluvială la canalul Rhin-Main-Dunăre care leagă Marea Nordului de Marea 

Neagră; prin căile ferate se asigură transferul de la ecartamentul european către cel folosit în ţările ex-

sovietice. 

Având la bază Cadrul Strategic Naţional  pentru perioada 2007-2013, la nivelul regiunii Sud – Est, s-a căutat, 

prin intermediul Planului de Dezvoltare Regională, identificarea problemelor specifice zonei cât şi modalităţile 

de punere în valoare a potenţialului pe care îl are regiunea.  

 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est este acela de a creşte semnificativ PIB-ul 

regional până în 2013, pe baza unei rate de creştere economică superioară mediei naţionale, prin creşterea 

competitivităţii pe termen lung şi atractivităţii regiunii pentru investiţii, cu valorificarea patrimoniului 

ambiental, crearea de noi oportunităţi de ocupare a forţei de muncă şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 

populaţiei.  

Obiectivul general propus pentru perioada de programare 2007-2013, se vizează a fi atins prin intermediul 

următoarelor obiective specifice: 

 creşterea atractivităţii regiunii prin dezvoltarea accesibilităţii, prin continuarea extinderii şi 

modernizării infrastructurii portuare, aeroportuare, sistemului stradal şi feroviar, prin crearea unui 

sistem multimodal de transporturi; se va avea în vedere crearea unui sistem de accesibilitate 

inovativ capabil de a asigura legături rapide şi eficiente cu pieţele internaţionale, valorificând 

poziţia geo-strategică deosebită a regiunii; 

 crearea condiţiilor favorabile pentru localizarea de noi investiţii şi întărirea potenţialului celor 

existente prin dezvoltarea sistemului de utilităţi şi al serviciilor de calitate destinate 

întreprinderilor, prin simplificarea, transparenţa şi accelerarea procedurilor administrative şi 

pentru obţinerea autorizaţiilor şi crearea condiţiilor de 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 informaţionale şi a noilor servicii, în contextul unei dinamici accelerate a integrării 

activităţilor economice în spaţiul european şi internaţional; 

 crearea de noi oportunităţi de creştere economică durabilă şi de creştere a calităţii vieţii prin 

dezvoltarea patrimoniului natural/ambiental şi promovarea politicii de mediu; se va avea în vedere 

crearea sistemului de gestiune şi control a factorilor de mediu (inclusiv înlăturarea efectelor 

negative asupra mediului în cazuri de catastrofe naturale, îmbunătăţirea generală a factorilor de 
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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 unităţile de învăţământ şi mediul de afaceri, 

universităţi şi administraţia publică şi susţinerea cercetării - inovării; 

 modernizarea sectorului agricol şi diversificarea activităţilor economice altele decât agricultura, 

prin valorificarea resurselor ambientale, naturale (patrimoniu piscicol, silvic, biodiversitatea, etc.), 

a patrimoniul cultural (tradiţii şi experienţe profesionale acumulate), prin dezvoltarea capitalului 

social şi crearea de noi specializări; 

 creşterea atractivităţii zonelor urbane pentru investiţii, prin îmbunătăţirea standardelor de viaţă 

(infrastructura urbană, transport şi mobilitatea populaţiei), valorificarea patrimoniului 

arhitectonic, artistic şi monumental, promovând coeziunea şi incluziunea socială prin dezvoltarea 

de servicii urbane. 

 

Concluzii 

Dimensiunea teritorială reprezintă o importanţă deosebită pentru ariile urbane şi rurale. De asemenea, politica 

de coeziune joacă un rol central în îmbunătăţirea situaţiei regiunilor transnaţionale şi transfrontaliere, ca şi în 

regiunile izolate, îndepărtate, prin creşterea accesibilităţii susţinerea activităţilor economice şi promovarea 

diversităţii economice, pe baza capacităţilor endogene şi a resurselor naturale. 

Conceptul coeziunii teritoriale se extinde dincolo de noţiunea de coeziune economică şi socială, obiectivul său 

fiind acela de a contribui la obţinerea unei dezvoltări echilibrate, de a construi comunităţi durabile în ariile 

rurale şi urbane şi de a fi mai consecventă cu celelalte politici sectoriale care au impact spaţial (politica de 

mediu, politica transporturilor, politica agricolă, etc.) Aceasta implica deasemenea, imbunătăţirea integrării 

teritoriale şi încurajarea cooperării între şi în interiorul regiunilor.  
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2. ANALIZE ȘI SINTEZE TERITORIALE 

   

Introducere 

Ţinând cont de tendinţele de dezvoltare şi de obiectivele strategice la nivel european, cât şi de planurile 

strategice de Amenajare a teritoriului stabilite prin Legea 350/ 2001 privind Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanismul, modificată şi completată, studiul de faţă îşi propune să analizeze situaţia existentă reflectată intre 

regiunile de graniţă, sintetizându-le în priorităţi şi indicatori cât şi urmărirea ţintelor de dezvoltare ale Uniunii 

Europene.  

Procesul de dezvoltare şi evoluţie al teritoriului, la nivel spaţial este influenţat de o serie de condiţii 

structurante, ce provoacă diferenţe majore calitative şi cantitative asupra factorilor de producţie, asupra 

structurii sectoriale cât şi asupra propulsării activităţilor economice. Deasemenea, se poate observa şi in plan 

social acest lucru, ceea ce rezultă în cele din urmă spre o competiţie neîntreruptă între aşezări, care au ca şi 

consecinţă formarea unei arii polarinzante prin apariţia unor poli de creştere şi a unor zone alcătuite din mai 

mulţi competitori.  

Analiza relaţiilor teritoriale administrative/ frontaliere intre UAT din jud. Galaţi, judeţele vecine si Rep. 

Moldova/ Ucraina este necesară în vederea identificării situaţiei actuale, cu scopul viitor de a orienta atât 

relaţiile economico-sociale, cât şi calitatea vieţii locuitorilor spre o ameliorare şi o îmbunătăţire semnificativă. 

 În comparaţie cu alte zone, cele de frontieră prezintă o nevoie mai ridicată în ceea ce priveşte elaborarea unei 

politici de coordonare între state. Obiectivul unei astfel de politici îl reprezintă deschiderea frontierelor şi 

utilizarea generală a dotărilor de infrastructură. 

Fiind vorba despre indentificarea relaţiilor teritoriale adminstrative/frontaliere ale UAT-urilor din jud. Galaţi şi 

a judeţelor vecine, sunt utilizate metode de tip analitic, prin cercetarea cantitativă/calitativă a entităţilor 

teritoriale în urma cărora se vor putea identifica şi descrie obiectiv şi sistemic relaţiile funcţionale, evoluţia şi 

tendinţele posibile.  Aceste metode, de obicei se orientează spre aflarea şi selectarea unui număr de indicatori 

specifici fiecărei probleme şi compararea acestora în raport cu anumite valori de referinţă. Ele pot fi atât la 

nivel internaţional, naţional cât şi la nivel regional. Se vor utiliza deasemenea şi cartograme , care ajută la 

compararea simultană a unor date  şi analiza acestora cu mai multă operativitate.  

Se cunoaşte faptul că orice dezvoltare are la bază un teritoriu, cu anumite caracteristici (relief, vecinatăţi, 

aşezări umane)  în care se localizează proiectele de dezvoltare, și care este pusă în aplicare de o comunitate în 

continuă schimbare şi evoluţie care poate aduce beneficii economice în funcţie de modul în care este 

implementată și de teritoriul la care face referire.  

 Corelarea elementelor funcţional-spaţiale cu situaţia socio – economică a teritoriului de studiu reprezintă, în 

principal, un mod de evaluare a stării actuale a teritoriului analizat şi posibile direcţii de urmat în formularea 

strategiei de dezvoltare şi implicit a obiectivelor strategice viitoare.  
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Competitivitatea unui teritoriu nu se poate construi fără a avea la bază situaţia prezentă, evaluarea stării 

actuale care reprezintă deasemenea şi motivul prezentului studiu. 

Concretizarea acestui studiu se bazează pe mai multe modele de elemente de dezvoltare, extinzându-se 

dincolo de cadrul strict al judeţului Galaţi. Acesta va fi folosit ca bază pentru determinarea necesităţii de 

dezvoltare spaţială a judeţului. 

Studiul de faţă încearcă să stabilească câteva însuşiri definitorii ale teritoriului spaţial în general şi pe cele ale 

oraşului Galaţi şi ale UAT-urilor aferente graniţelor cu celelalte judeţe şi cu Republica Moldova şi respectiv 

Ucraina în vederea stabilirii unor linii directoare şi a unor elemente de condiţionare în dezvoltarea viitoare. 

Studiul se referă la teritoriul judeţului Galaţi, în special la cele 34 de UAT-uri întinse de-a lungul limitei 

administrative/frontaliere (Galați, Șendreni, Braniștea, Independența, Piscu, Tudor Vladimirescu, Nămoloasa, 

Fundeni, Liești, Ivești, Umbrărești, Movileni, Cosmești, Nicorești, Buciumeni, Brăhășești, Gohor, Priponești, 

Ghidigeni, Certești, Bălășești, Bălăbănești, Berești, Berești-Meria, Cavadinești, Suceveni, Oancea, Vlădești, 

Măstăcani, Foltești, Frumușița, Tulucești, Poiana, Rădeşti) şi a relaţiilor teritoriale administrative/frontaliere 

cu judeţele vecine (din România : jud.Vaslui cu UAT-urile- Murgeni, Blăgeşti, Măluşteni, Vinderei, Griviţa, 

Tutova, Pochidia şi Pogoneşti, jud. Vrancea cu UAT-urile Bogheşti, Tănăsoaia, Homocea, Pufeşti, Mărăşeşti, 

Garoafa, Vînatori, Suraia, Vulturu, Năneşti, Măicăneşti şi jud. Brăila cu UAT-urile Salcia Tudor, Măxineni, 

Siliştea, Vădeni şi Jud. Tulcea cu U.A.T-urile : I.C.Brătianu, Jijila şi Grindu), cu Republica Moldova (Raionul Cahul 

– Giurgiuleşti, Cîşliţa-Prut, Slobozia Mare, Lacul Beleu, Văleni, Brânza, Colibaşi, Parcul Natural Lunca Joasă a 

Prutului Inferior (Manta şi Paşcani), Cahul, Yârneşti,  /şi Ucraina ( Reni).  

Documentaţia intenţionează să demonstreze prin analizele privind teritoriul jud. Galaţi şi a zonei sale de 

influenţă, rolul şi funcţiile relaţiilor frontaliere şi transfrontaliere în atenuarea disparităţilor atât la nivel 

interregional cât şi la nivel naţional şi internaţional, şi deasemenea, a unei dezvoltări echilibrate a teritoriului. 

Problemele, respectiv oportunităţile identificate vor prezenta diferite grade de complexitate şi amploare, iar 

localizarea spaţială se va referi fie la areale, fie la localizari punctuale cu caracteristici similare. 

Studiul situaţiei existente, a relaţiilor frontaliere ale judeţului Galaţi  va evidenţia un status-quo prezent în 

vederea orientării principalelor activităţi economico-sociale pentru creşterea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii 

locuitorilor. De aceea, realizarea ei creează o mai clară situaţie actuală şi poate aprofunda cât mai multe 

aspecte în ceea ce priveşte calitatea vieţii.  

În contextul actual al dezvoltării, „ideea de planificare” a devenit parte imperios necesară în domeniul 

administraţiei teritoriale . Prima etapă din procesul de planificare strategică spaţială presupune evaluarea 

situaţiei existente a teritoriului sub toate aspectele: economic, demografic, al infrastructurii, serviciilor etc.  

Studiul analizei frontaliere a judeţului Galaţi a fost divizat pe paliere de analiză a  elementelor  de dezvoltare 

teritorială, elemente de mobilitate, elemente de patrimoniu material şi imaterial, elemente de sociologie, 

elemente de mediu, elemente de educaţie şi resurse umane, de dezvoltare economică şi administrativă dar şi 

analiza situaţiei transfrontaliere şi a problemelor şi oportunităţilor unităţilor administrativ teritoriale.  Analiza 
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dezvoltării la nivel teritorial are ca scop evidenţierea fiecărui U.A.T. şi rolul său la nivel de judeţ şi la nivel de 

ţară.  Se utilizează într-o primă fază, deasemenea, o serie de indicatori minimali comuni care sunt preluaţi de 

adminstraţiile locale, apoi de către ceilalţi actori implicaţi pentru a putea fi implementaţi în funcţie de 

particularităţile fiecărui caz.  

Concluziile fiecarei analize prezentate mai sus au ca scop formularea diagnosticului prospectiv al dezvoltării 

teritoriale a judeţului pe domeniile ţintă şi componentele acestora, pe baza problemelor şi disfuncţionalităţilor 

identificate în faza anterioară. Deasemenea, diagnosticul prospectiv analizează şi urmăreşte  condiţiile viitoare 

ale teritoriului, fenomenele şi procesele ce vor avea loc, prin accentuarea elementelor negative şi pozitive dar 

şi a oportunităţiilor legate de evoluţia acestora. Punctele slabe, tari, cât şi problemele şi oportunităţile ce vor fi 

identificate prezintă diferite grade de complexitate şi amploare, iar localizarea spaţială se va concentra fie pe 

areale, fie pe localizări punctuale cu caracteristici similare.  

Faza de diagnostic se va desfăşura prin realizarea de analize multidisciplinare în plan social, economic şi 

territorial, analize ce evidenţiază problematica, ierarhizarea şi priorităţile domeniilor diagnosticate, atât la 

nivel national cât şi la nivel judeţean, regional cât şi interregional. S-a pus accentul pe conturarea celor mai 

semnificative aspecte (problem grave sau oportunităţi deosebite) cât şi identificarea factorilor de 

favorabilitate pentru fiecare domeniu analizat, toate fiind sub forma analizei SWOT.  Analiza S.W.O.T.  va 

determina starea actuală a factorilor de dezvoltare din judeţ, care vor constitui elementele de comparaţie 

pentru stabilirea obiectivelor de dezvoltare în raport cu situaţia dorită, situaţie ce rezultă din documentele 

strategice sectoriale referitore la teritoriul judeţean. 

În urma definitivării diagnosticului sectorial, se va furniza o imagine sintetică a situaţiei existente şi a 

tendinţelor de evoluţie la nivelul regiunii, precum şi o perspectivă dorită şi posibilă. 

Diagnosticul general va concretiza aspectul general al zonelor frontaliere şi factorii principali care stabilesc 

dezvoltarea viitoare a lor, rezultatele fiind apoi aplicate unui model conceptual al dezvoltării actuale şi viitoare 

probabile a zonei. Deasemenea, diagnosticul general estimează neconcordanţa situaţiei actuale cu cea dorită 

în viitor, viitor raportat la un orizont de timp stabilit, în toate palierele analizate: populaţie, activităţi 

economice, aspect teritoriale şi structure spaţiale ale judeţului Galaţi, elemente de mediu etc. În urma acestor 

rezultate, atât a problemelor cât şi a oportunităţilor, se vor determina priorităţile de intervenţie în cadrul 

domeniilor analizate. 

Viziunea împreună cu obiectivele strategice reprezintă o “formă împărtăşită a identităţii şi valorilor comune, 

care să ofere comunităţii un sens al dezvoltării”.2 Pentru implementarea cu success a planului este nevoie de 

realizarea unei structuri cu roluri bine definite, cât şi de o structură de monitorizare şi evaluare cu ajutorul 

unui sistem de indicatori de verificare. Lipsa unor astfel de metodologii creează disfuncţionalităţi privind 

dezvoltarea spaţială, economică şi socială în regiunile administrative frontaliere prin absenţa unor astfel de 

instrumente de planificare strategică. 

                                                           
2
 Modelul conceptual şi metodologic pentru stabilirea sistemului de relaţii specifice planificării strategice regionale din România, din perspectiva 

dezvoltării durabile a zonelor funcţionale/metropolitan şi a aglomeraţiilor urbane, pg.44 
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Realizarea acestui studiu a întâmpinat dificultăţi datorită unei lipse acute de informaţii pentru zona 

transfrontalieră moldovenească, întărită şi de necorelarea datelor obţinute acestea referindu-se la alte 

categorii de probleme şi fiind realizate şi la scări distincte. 

Chiar şi în astfel de condiţii, studiul de faţă “Identificarea de relaţii teritoriale administrative/frontaliere între 

UAT-urile jud. Galaţi, judeţele vecine, Republica Moldova şi Ucraina” a accentuat direcţii prioritare de acţiune 

în entităţile administrative distincte atât din judeţele vecine (Vaslui, Vrancea, Brăila, Tulcea) cât şi  de pe 

celălalt mal al Prutului ( Raionul Cahul, Republica Moldova) şi Reni (Ucraina) în vederea înlăturării 

disfuncţionalităţilor, garanţia accesului la infrastructură, la serviciile publice în general cu scopul ameliorării şi 

remedierii condiţiilor de viaţă în astfel de zone frontaliere. Totodată, s-au evidenţiat posibilităţile de acţiune 

pentru utilizarea eficientă a terenurilor, punerea în valoare şi protejarea patrimoniului construit material şi 

imaterial, calitatea cadrului construit şi amenajat în localităţile urbane şi rurale, etc. 

Concluziile acestui studiu au fundamentat teoretic definirea şi structurarea obiectivelor majore specifice 

domeniilor analizate, pentru a putea determina măsura decalajului existent între situaţia actuală a judeţului şi 

situaţia dorită pentru acest teritoriu. 

 

2.1. Dezvoltare teritorială. Spaţialitate  

 

Elemente de dezvoltare spaţială la nivel naţional şi European 

În ceea ce priveşte dezvoltarea spaţială, România prezintă un grad mediu de dezvoltare policentrică, fapt care 

se cunoaşte din diferenţele majore dintre partea de est şi restul ţării. Preponderenţa oraşelor mici şi mijlocii 

(aprox. 90%) ce constituie reţeaua urbană duc la o dezvoltare dezechilibrată a întregului teritoriu. România a 

fost împărţită în 7 poli de creştere împreună cu Capitala, poli ce constituie armătura dezvoltării policentrice 

urbane.  

În ceea ce priveşte infrastructura, lipsa coridoarelor TEN-T, întârzierea realizării autostrăzilor şi a reţelelor 

feroviare de mare viteză , adăungând la nivel national bariera naturală a Munţilor Carpaţi adâncesc tot mai 

mult distanţa de centrul Europei.  

Regiunea Sud-Est este compusă din judeţele: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea. Sediul Agenției 

de Dezvoltare Regională Sud-Est se află în Municipiul Brăila. Regiunea este situată în partea de sud-est a 

României, acoperind 35.762 km² sau 15 % din suprafața totală a țării, fiind a doua ca mărime din cele 8 ale 

României. 

În contextul dezvoltării strategice a Regiunii Sud-Est cât şi a Politicii de Coeziune a Uniunii Europene,  Jud. 

Galaţi oferă o gamă variată de elemente care pot influenţa dezvoltarea sa viitoare. Se va realiza o analiză 

teritorială a judeţului, în special a zonelor frontaliere pe diferite paliere de analize: elemente de dezvoltare 

teritorială, elemente de mobilitate, elemente de patrimoniu material şi imaterial etc.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Br%C4%83ila
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Buz%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Constan%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Tulcea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Vrancea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Br%C4%83ila
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Fig. 1 - Încadrarea Judeţului Galaţi în teritoriul ţării 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: www.primm.ro (prelucrare proprie) 

 

Aşezare geografică  

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 învecinează cu judeţul Vaslui, la Est, Prutul formează graniţa naturală cu Republica 

Moldova, spre Sud, Dunărea reprezintă limita cu judeţul Tulcea, la Sud-Vest, pe linia Siretului, se învecinează 

cu judeţul Brăila, iar la Vest şi Nord-Vest, în mare parte tot pe cursul Dunării, se învecinează cu judeţul 

Vrancea. Distanţa Jud. Galaţi faţă de capitala României Bucureşti este de 257 km. Un important atu al Judeţului 

îl reprezintă localizarea sa în apropierea punctelor vamale. Astfel, acesta poate dezvolta relaţii comerciale 

internaţionale  la aproximativ 11 km de punctul vamal Giurgiuleşti, la 59 km de cel de la Oancea, care face 

legătura cu Republica Moldova şi la 90 de km de punctul vamal Ismail, care face legătura cu Ucraina. 

Fig. 2 – Principalele coridoare Pan Europene şi încadrarea României la nivel european 

 

Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Pan-European_corridors.svg 

Judeţul Galaţi se înscrie în aria judeţelor pericarpatice, dunărene, fiind situat relativ aproape de Marea Neagră, 

la confluenţa a trei mari ape curgătoare - Dunărea, Siret, Prut şi la încrucişarea unor mari drumuri comerciale. 

Vecinatatea judetului Galati cu judetele Vaslui, Vrancea, Braila si Tulcea constituie o oportunitate pentru a 

http://www.primm.ro/
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pune bazele unei colaborari cu aceste judete pe toate planurile: economic, social, cultural, de mediu. Cu 

judetul Braila relatia este una diferită, mai strânsă având in vedere apropierea celor doi poli de dezvoltare, la 

cca 15 km şi relatiile între aceştia. 

La nivel european, Galaţi se află în apropierea a două artere principale 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 fluvială a Uniunii Europene. În acelaşi timp, 

judeţul se află în apropierea Coridorului IX Pan European, coridor ce asigură infrastructura rutieră şi feroviară 

a Europei pe relaţia Nord - Sud, pornind de la Marea Baltică (Lituania) şi Golful Finic Sankt Petersburg, în 

direcţia Moscova - Kiev - Chişinău - România - Bulgaria - Grecia. Acest coridor trece la aproximativ 115 km 

distanţă de municipiul Galaţi, prin judeţul vecin - Vrancea. 

 

Suprafaţă şi Frontiere  

Judeţul Galaţi are o suprafaţă de 4.466,32 km2, valoare ce reprezintă 1,87% din suprafaţa României. Suprafaţa 

judeţului Galaţi este semnificativ mai mică faţă de majoritatea celorlalte judeţe. Acesta ocupă poziţia 34 dintr-

un total de 41 de judeţe ordonate descrescător după suprafaţa geografică ocupată. 3 

Vecinătatea geografică a judeţului faţă de punctele vamale Giurgiulesti, Oancea şi Ismail, care fac legatura 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 pot contribui 

decisiv la dezvoltarea judeţului Galaţi şi pot avea un efect multiplicator ca nivelul întregii Regiuni de Dezvoltare 

Sud - Est şi implicit la nivel naţional. Promovarea exporturilor şi relaţiilor comerciale poate avea un efect 

pozitiv asupra balanţei comerciale a României, diminuând deficitele de această natură. 

În sensul cooperării transfrontaliere, judeţul Galaţi face parte din Euroregiunea “Dunărea de Jos” în 

următoarea formaţie: din partea României: judeţele Galaţi, Brăila şi Tulcea; din partea Republicii Moldova: 

(raioane Cahul, Cantemir); din partea Ucrainei: regiunea Odesa, precum şi din ”Zona economica liberă Galaţi – 

Giurgiuleşti – Reni’’4 

 

 

 

 

                                                           
3 http://www.cjgalati.ro/index.php/judeul-galai 
4 http://www.actedj.ro/ 

http://www.cjgalati.ro/index.php/judeul-galai
http://www.actedj.ro/
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Fig. 3 – Relaţiile de cooperare teritoriale transfrontaliere ale judeţului Galaţi 

 

Sursa:http://www.actedj.ro/ 

 

Climă şi Relief 

În judeţul Galaţi clima este temperat continentală, cu unele variaţii interne datorate reliefului şi orientării 

văilor. Parţile 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. Ambele regiuni de câmpie şi deal se caracterizează prin veri 

calde şi uscate şi ierni cu viscole puternice întrerupte frecvent de deplasări de aer cald şi umed de la Sud şi 

Sud-Vest, care generează topirea zăpezii. Cele trei râuri Siret, Prut şi Dunăre şi bazinele din jurul lor afectează 

în general, prin introducerea climei specifice ce modifică regimul de valori şi principalele elemente 

meteorologice: clima este relativ mai umedă şi cu temperaturi mai scăzute în timpul verii şi mai puţin rece în 

timpul iernii. 

Judeţul Galaţi beneficiază de o reţea hidrografică bogată. 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 nume 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 ceea ce priveşte 

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

 

Unităţi administrativ teritoriale 

Judeţul Galaţi din punct de vedere al componenţei teritoriale, este alcătuit din 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). 

 

Fig.4 - Tabel cu reţeaua de localităţi din Jud. Galaţi 

                                       
Localitatea 

    

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

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

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

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

5. Barcea 17. Cudalbi 29. Iveşti 41. Piscu 53. Suhurlui 

6. Bereşti-
Meria 

18. Cuza Vodă 30. Jorăşti 42. Poiana 54. Ţepu 

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

                                                              Sursă: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2012 

 

Reţeaua de localităţi deţine un rol important în realizarea interacţiunilor din cadrul spaţiului regional/ 

interegional şi reprezintă organizarea teritorială a populaţiei. Crearea unei reţele de localităţi echilibrate este o 

sarcină continuă a administraţiilor publice locale, care se referă la două tipuri de componente. În primul rând 

este necesară o distribuţie echilibrată a populaţiei şi activităţilor în teritoriul regional, astfel încât aceasta să 

beneficieze de condiţii echivalente de muncă şi viaţă. Politicile diferenţiate de locuire, dotare şi crearea de 

locuri de muncă, aplicate pe termen lung, şi centrele reţelelor regionale de localităţi, pot duce la o optimizare 

a distribuţiei populaţiei în teritoriu. 

În al doilea rând, echilibrarea presupune ierarhizarea localităţilor reţelei, ceea ce se traduce printr-o 

dependenţă definită şi coerentă între toate aşezările regiunilor. Ierarhizarea localităţilor pe ranguri aşa cum a 

fost definită în Legea nr. 350/ 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea 

a IV-a - Reţeaua de localităţi, orientată pe funcţiile adminstrative, nu face distincţii între centrele aflate în 

aceeaşi categorie, pe baza dezvoltării funcţiilor economice. 
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Un alt aspect al tendinţelor actuale ale planificării spaţiului este promovarea dezvoltării policentrice a reţelei 

de localităţi, prin întărirea rolului municipiilor şi oraşelor regionale şi creşterea în importanţă a anumitor 

localităţi cu rol de echilibru, care pot prelua o parte a funcţiilor marilor oraşe, diminuând astfel presiunile 

exercitate asupra acestora. De regulă, planificarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi trebuie să facă faţă 

consecinţelor unor densităţi ridicate, schimbărilor economice şi sociale rapide, cererilor tot mai mari de 

transport, folosirii ineficiente a resurselor energetice, presiunii din spaţiile suburbane, infrastructurii 

ineficiente şi a migraţiei. 

Restructurarea reţelei de localităţi are în vedere în primul rând promovarea localităţilor viabile din punct de 

vedere funcţional, prin preluarea unor funcţii de polarizare. Astfel de aşezări sunt cele care, fie au un potenţial 

economic ridicat, fie au o poziţie privilegiată – pe marile axe de circulaţie sau în apropierea oraşelor.    

Deasemenea este necesară revitalizarea reţelei de localităţi mici, prin dezvoltarea activităţilor pe plan local, pe 

baza resurselor proprii. 

Localităţile se caracterizează prin: satisfacerea indicatorilor minimali de definire, accesibilitate, infrastructură 

socio-culturală, infrastructură edilitară, locuirea, structura şi funcţiile – centre polarizatoare. 

 

Dezvoltare Urbană 

Distribuţia oraşelor, comunelo şi satelor în teritoriu nu este una 

accidenală, ele fiind dispuse de cele mai multe ori de-a lungul unor 

artere importante de circulaţie. Astfel, crearea disparităţilor în 

teritoriu poate cauza probleme întregii dezvoltări a judeţului şi nu 

numai. În judeţul Galaţi există două municipii – Galaţi şi Tecuci şi 

două oraşe – Târgu Bujor şi Bereşti.  

Oraşul Galaţi este cel mai mare oraş al judeţului, fiind 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. 

Analiza spaţiului frontalier ne conduce la cercetarea zonelor periferice ale judeţului Galaţi cu un total de 34 de 

UAT-uri învecinate cu jud. Vaslui, Jud Vrancea, Jud. Brăila, Jud. Tulcea, (România) dar şi cu Republica Moldova 

(Raionul Cahul) şi Ucraina (Reni). 

Fig.6 – Tabel privind componenţa judeţelor vecine judeţului Galaţi din România 

Ţară Judeţe vecine Galaţiului U.A.T.-uri vecine judeţului Galaţi 

 
 
 

 
 
 

1. Murgeni 

2. Blăgeşti 

3. Malusteni 

Sursă: PATJ Galaţi 

Fig. 5 – Harta administrativă a judeţului Galaţi 

cu marcarea municipiilor şi oraşelor 
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Ţară Judeţe vecine Galaţiului U.A.T.-uri vecine judeţului Galaţi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
 
 

 
 

Jud.Vaslui 

4. Vinderei 

5. Griviţa 

6. Tutova 

7. Pochidia 

8. Pogoneşti 

 
 
 
 

 
Jud. Vrancea 

1. Bogheşti 

2. Tănăsoaia 

3. Homocea 

4. Pufeşti 

5. Mărăşeşti 

6. Garoafa 

7. Vînători 

8. Suraia 

9. Vulturu 

10. Năneşti 

11. Măcăneşti 

 
 

Jud. Brăila 

1. Salcia Tudor 

2. Maxineni 

3. Siliştea 

4. Vădeni 

 
Jud. Tulcea 

1. I.C.Brătianu 

2. Jijila 

3. Grindu 

                                          Sursa: Tabelele au fost realizate pe baza informaţiilor obţinute din diferite surse (realizare proprie) 

 

Oportunitatea cauzată de poziţia judeţului Galaţi o prezintă apropierea şi de Republica Moldova şi Ucraina 

oportunitate raportată la nivelul naţional de dezvoltare. Următorul tabel prezintă localităţile vecine judeţului 

Galaţi din RepublIca Moldova şi Ucraina. Toate UAT-urile vor fi analizate prin fişe de localităţi care vor curpinde 

informaţii cu privire la domeniul de analiză din cadrul fiecărui subcapitol. 

Fig. 7 – Tabel unităţile teritoriale vecine la nivel internaţional şi componenţa lor 

Ţară Judeţe frontaliere 
Galaţiului 

U.A.T.-uri frontaliere Galaţiului 

 
 
 
 
 
 
 
 
REPUBLICA MOLDOVA 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Raionul Cahul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Giurgiuleşti 

2. Cîşliţa-Prut 

3. Slobozia Mare – Lacul Beleu 

4. Valeni 

5. Brînză 

6. Colibaşi 

7. Vadul lui Isac 

8. Manta 

9. Crihana Veche – Lacul Manta 

10. Cahul 

11. Roşu 

12. Zîrneşti 

13. Chircani – Larga Nouă 

UCRAINA Reni  
                 Sursa: Tabelele au fost realizate pe baza informaţiilor obţinute din diferite surse (realizare proprie) 
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Dezvoltare Rurală 

Relațiile de cooperare dintre orașe și comune se caracterizează prin dinamicitate, flexibilitate, 

bidirecționalitate și o serie complexă de interdependențe; sunt relații care se modifică constant în funcție de 

evoluția climatului economic, adaptându-se la cerințele și așteptările specifice ale actorilor locali și corelându-

se cu obiectivele naționale de creștere a competitivității. 

Comunele și satele componente sunt concurenți egali ai orașelor în atragerea forței de muncă datorită 

infrastructurii a serviciilor – în special a infrastructurii de transport –, facilităților și condițiilor de viață și a 

elementelor particulare (cadru natural, trafic și poluare reduse) pe care comunele le oferă. 

Concentrarea unui număr semnificativ al populației în marile centre urbane și în zonele acestora funcționale, 

în special în zonele metropolitane, ca rezultat al procesului de management durabil al activităților și al 

dezvoltării infrastructurii centrelor urbane în colaborare cu comunele învecinate și crearea unor subsisteme 

unitare bine structurate din punct de vedere administrativ, urbanistic și economic și atractive pentru relocarea 

populației și activităților. 

Judeţul are în organizarea sa administrativă 61 de comune şi 180 de sate. Există 2 sate aparţinând de municipii 

şi oraşe. 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. Următorul tabel clasifică UAT-urile 

frontaliere Galaţiului cu satele şi comunele adiacente lor, urmând să fie elaborate fişele lor individuale.  

Fig.8 – Tabel UAT-urile frontaliere din judeţul Galaţi şi satele/comunele lor 

Nr. Crt. UAT frontaliere Comune/ sate 

1 Galaţi  

2 Şendreni Şendreni, Movileni, Şerbeştii Vechi 

3 Braniştea Braniştea, Lozova, Traian, V. Alecsandri 

4 Independenţa Independenţa 

5 Piscu Piscu, Vameş 

6 T. Vladimirescu Tudor Vladimirescu 

7 Nămoloasa Nămoloasa, Cringeni, Nămoloasa Sat 

8 Fundenii Noi Fundeni, Hanu Conachi, Lungoci 

9 Lieşti -  

10 Iveşti Iveşti. Buceşti 

11 Umbrăreşti Umbrareşti, Condrea, Salcia, Siliştea,Torceşti, Umbrăreşti Deal 

12 Movileni Movileni 

13 Cosmeşti Cosmeşti, Băltăreţi, Furcenii Noi, Furcenii Vechi, Satu Nou 

14 Nicoreşti Nicoreşti, Sârbi, Braniştea, Grozăveşti, Fântâni, Coasta Lupei Piscu Cor bului, 
Mălureni, Ionăşeşti, Dobrineşti 

15 Poiana Poiana şi Vişina 

16 Buciumeni Buciumeni, Hănţeşti, Tecucelu Sec, Vizureşti, Fântâni 

17 Brăhăşeşti Brăhăşeşti, Corcoiveni, Cosiţeni, Toflea 

18 Gohor Gohor, Gara Berheci, Ireasca, Nărteşti, Poşta 

19 Priponeşti Priponeşti, Cioreşti, Lieşti, Priponeştii de Jos, Hustiu 

20 Ghidigeni Ghidigeni, Gara Ghidigeni, Gârbovaţ, Gura Gărbovaţului, Slobozia Corni, 
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Nr. Crt. UAT frontaliere Comune/ sate 

Tălpigi, Tălpău, Gefu 

21 Certeşti Cerţeşti, Cârlomăneşti, Cotoroaia 

22 Bălăşeşti Sate: Bălăşeşti, Ciureşti, Ciureştii Noi şi Pupezeni 

23 Bălăbăneşti Sate: Bălăbăneşti, Bursucani, Lungeşti, Cătunul Zimbru 

24 Rădeşti Rădeşti, Cruceanu 

25 Bereşti oraş 

26 Bereşti-Meria Bereşti Meria, Aldeşti, Balinteşti, Onciu, Pleşa, Prodăneşti, Puricani, Săseni, 
Şipote, Slivna 

27 Cavadineşti Cavadineşti, Comăneşti, Găneşti, Vădeni 

28 Suceveni Suceveni, Rogojeni 

29 Oancea Oancea, Slobozia Oancea 

30 Vlădeşti Vlădeşti, Brăneşti 

31 Măstăcani Măstăcani, Chiraftei 

32 Folteşti Folteşti, Stoicani 

33 Frumuşiţa Frumuşiţa, Ijdileni, Tămăoani 

34 Tuluceşti Tuluceşti, Şiviţa, Tătarca 
           Sursa: Tabelele au fost realizate pe baza informaţiilor obţinute din diferite surse (realizare proprie) 

 

CONCLUZII PRIVIND DEZVOLTAREA TERITORIALĂ 

Din punct de vedere teritorial, judeţul Galaţi prezintă o suprafaţă mică comparativ cu alte judeţe din ţară dar 

numărul mare de localităţi îi oferă posibilitatea unei colaborări interne eficiente. UAT-urile frontaliere pot crea, 

datorită poziţiei lor anumite legături eficiente din punct de vedere al dezvoltării, favorizând coeziunea şi 

cooperarea socială, atât cu UAT-urile vecine din interiorul judeţului cât şi cu cele din afara graniţei sale, şi chiar 

şi din afara graniţei ţării. 

 

Sinteza analizei 

 

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 
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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. Facilităţile de ordin financiar şi tarifar vor stimula relaţiile comerciale şi vor avea un rol 

decisiv în dezvoltarea judeţului Galaţi, a Regiunii de Sud-Est, până 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 mari 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.  

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. 

 

2.2. Mobilitate. Infrastructură  

 

Căile de comunicaţie constituie o componentă esenţială a spaţiului, la toate nivelele: local, judeţean, regional, 

naţional şi internaţional. Ele facilitează circulaţia bunurilor materiale, a oamenilor şi a informaţiei. Asigură 

legătura între regiunile cu materii prime şi cele în care se prelucrează, precum şi desfacerea şi redistribuirea 

produselor în centrele consumatoare, circulaţia persoanelor, conexiunea în cadrul reţelei de localităţi, iar în 

cadrul localităţilor, conexiunea între zonele funcţionale. 

Constituind mijlocul material efectiv pentru concretizarea relaţiilor economice interregionale şi internaţionale, 
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transporturile sunt considerate „aparatul circulator” al economiei. Tocmai de aceea, organizarea reţelei de 

transport este o condiţie principală a funcţionalităţii întregului spaţiu regional, interregional, naţional, 

interstatal. 

Căile de transport se împart în 3 categorii: căi de comunicaţii tereste (reţea de drumuri, căi ferate) , căi de 

comunicaţii pe apă (amenajări portuare, ambarcaţiuni specifice), căi de comunicaţii aeriene (aeroporturi, 

avioane, elicoptere) 

Traseele şi dezvoltarea căilor de comunicaţii rutiere şi feroviare sunt puternic influenţate de particularităţile 

reliefului şi aşezarea localităţilor, deseori coridoarele majore de transport dezvoltându-se de-a lungul văilor.    

 

Accesibilitatea la nivel macroregional 

Planul de viitor al Uniunii Europene în ceea ce priveşte infrastructura de transport şi la rândul ei mobilitatea 

este aceea de a creea un sistem integrat şi funcţional, un sistem competitiv şi sustenabil care să nu aibă 

consecinţe majore asupra mediulului prin reducerea emisiilor de carbon şi în acelaşi timp să încurajeze 

mobilitatea. Aceasta din urmă reprezintă o necesitate pentru piaţa internă datorită liberei circulaţii de bunuri 

şi implicit a oamenilor, fapt ce creşte calitatea vieţii cetăţenilor europeni. 

În vederea atingerii unei astfel de realizări a fost proiectată Reţeaua de Transport Trans-European (TEN-T), 

care prevede crearea unei infrastructuri de transport rutier, feroviar, maritim, pe căi navigabile interioare şi 

aerian, care să garanteze îndeplinirea nevoilor de mobilitate şi să asigure o bună funcţionare a pieţei interne, 

susţinând politicile de coeziune economică, socială şi teritorială pe teritoriul Uniunii Europene dar şi în relaţie 

cu statele vecine. 

Viziunea Uniunii Europene până în 2050 este cea de constituire a unei reţele unice de transport pe întreg 

tertioriul, aceasta fiind structurată pe doua niveluri complementare: 

- reţeaua TEN-T globală: nivelul de bază al TEN-T (existent şi planificat), care să asigure interconectarea 

tuturor regiunilor şi accesul cetăţenilor şi operatorilor economici la Piaţa Unică, care urmează să fie 

instituită până cel târziu în anul 2050; 

- reţeaua TEN-T centrală: realizată din secțiunile cele mai importante din punct de vedere strategic ale 

rețelei globale, urmează să fie realizată până cel târziu în 2030. Reţeaua TEN-T centrală reprezintă 

coloana vertebrală a rețelei multimodale de mobilitate, care se concentrează asupra secţiunilor cele 

mai importante din punct de vedere strategic pentru UE (principalele fluxuri de trafic), precum şi 

asupra secţiunilor cu cea mai mare valoare adăugată la nivel european: legăturile cu vecinătatea 

insuficiente, principalele blocaje și nodurile multimodale. 

Deşi initial s-a vorbit de crearea unei reţele doar pe teritoriul Uniunii Europene, între principalele oraşe, cu 

timpul a apărut necesitatea extinderii şi în zonele vecine, fapt ce a dus la determinarea a 10 coridoare pan-

europene care trebuie dezvoltate. Astfel că s-a adoptat o comunicare cu privire la orientarea transportului, 
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politică ce defineşte o conectare cu statele din vecinătate: Balcanii de Vest, statele din zona Mării Mediterane, 

Europa de Est (Rusia, Belarus, Ucraina şi Republica Moldova). 

 

Accesibilitatea la nivel local 

Dezvoltarea transporturilor constituie atât un răspuns al expansiunii teritoriale, al procesului de urbanizare, 

cât şi un factor de facilitare a organizării coerente a spaţiului urban şi periurban, de asigurare a circulaţiei 

fluente a oamenilor şi bunurilor. Accesul facil este un motor al dezvoltării economice. Companiile preferă să se 

stabilească în apropierea căilor rutiere precum şi a altor legături care facilitează transportul, cum sunt 

drumurile către alte oraşe sau aeroporturi importante. De-a lungul acestor căi de comunicaţii se observă o 

dezvoltare a zonelor comerciale, a zonelor industriale şi a zonelor de locuire.  

Orasele Galati si Braila sunt singurele de rang I care nu sunt racordate la cele doua coridoare paneuropene ce 

traverseaza Romania (E-V coridorul IV si N-S coridorul IX), desi au o pozitie strategica, prin apropierea de 

Ucraina. In schimb, apartin de Coridorul VII (Dunarea), care face legatura intre Vestul si Estul Europei. 

Traversarea Dunarii spre Tulcea se face cu bacul, neexistand pod. 

Infrastructura rutieră  

Căile de transport din judetul Galati vizeaza principalele cai rutiere (drumuri nationale) cu directia catre: 

- frontiera cu Moldova spre vama Oancea-Cahul; frontiera cu Ucraina, prin vama Galati-Giurgiulesti, 

- nordul tarii, prin DN25 si DN26 (urmand cursul Siretului si cursul Prutului), 

- vestul tarii, prin DN2B, 

- sudul tarii, prin E584, E87, 

- S-E-estul tarii, prin DN22, E87 

Comunele propuse pentru zona periurbană sunt străbătute de aceste drumuri, ceea ce le conferă importanţă 

pentru dezvoltarea lor viitoare.  Galaţi-ul este un major nod de transport care implică reţea rutieră, transportul 

pe apă şi feroviar. Datorită poziţiei geografice, Galaţiul reprezintă un important nod regional care face legătura 

cu ţările din regiunea de Vest a Mării Negre: Turcia, Grecia, Bulgaria, Republica Moldova şi Ucraina.  

La nivelul anului 2012, judeţul deţinea 1.554  km de drumuri publice, din care 31,6% erau modernizate. Pe 

întreg teritoriul Galaţiului, reţeaua de căi de comunicaţii avea în 2012 -  10 461 km2, reprezentând 1,11 % din 

suprafaţa judeţului.  O serie de statistici referitoare la drumurile publice ale judeţului Galaţi sunt prezentate în 

continuare. 

Fig.9 -  Lungimea reţelei de drumuri publice 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Lungimea drumurilor 
publice (km) 

1.460 1.463 1.465 1.466 1.695 1.466 1.482 1.524 1.554 

• modernizate 
Din care: drumuri 

278 
69 

285 
74 

285 
74 

292 
74 

536 
74 

382 
74 

384 
74 

385 
74 

385 
74 
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

europene 

• cu îmbrăcăminţi uşoare 
rutiere 

669 669 674 674 678 621 622 631 631 

Din total drumuri publice 
: 
• drumuri naţionale 

 
222 

 
227 

 
227 

 
228 

 
463 

 
309 

 
310 

 
314 

 
314 

- modernizate 
- cu îmbrăcăminţi uşoare 
rutiere 

214 
8 

219 
8 

219 
8 

220 
8 

455 
8 

301 
8 

302 
8 

306 
8 

306 
8 

• drumuri judeţene şi 
comunale 

1.238 1.236 1.238 1.238 1.232 1.157 1.172 1.210 1.240 

- modernizate 
- cu îmbrăcăminţi uşoare 
rutiere 

64 
661 

66 
661 

66 
666 

72 
666 

81 
670 

81 
613 

82 
614 

79 
623 

79 
623 

Densitatea drumurilor 
publice pe 100 km2 

32,7 32,8 32,8 32,8 38,0 32,8 33,2 34,1 34,8 

         Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2012 

Densitatea drumurilor publice pe 100 km2 teritoriu în judeţul Galaţi este de 34,8, fiind superioară mediei 

înregistrate la nivel naţional, de 33,9.  

Infrastructura feroviară 

În ceea ce priveşte reţeaua de căi ferate, judeţul dispune de 303 km din care 102 km este electrificată şi 

deseveşte rutele:  

 Galaţi – Tg. Bujor – Bârlad 

 Galaţi – Bărboşi – Tecuci – Mărăşeşti – Bârlad (realizată printre primele din ţară, încă de la 1872) 

 Galaţi – Bărboşi - Brăila – Făurei – (Buzău/Urziceni) – Bucureşti 

Fig. 10 -  Lungimea reţelei de căi ferate 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Lungimea căilor ferate (km) 292 317 312 303 304 304 304 303 303 

din care: • electrificată 108 62 63 56 56 84 102 102 102 

din total căi ferate: 
• cu linie normală 

- cu o cale 

 
276 
181 

 
304 
211 

 
299 
206 

 
277 
200 

 
278 
201 

 
278 
201 

 
278 
201 

 
277 
200 

 
278 
201 

Densitatea liniilor de cale ferată 
pe 1000 km2 

65,4 71,0 69,0 67,8 68,06 68,1 68,1 67,8 67,8 

                       Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2012 

Densitatea liniilor de cale ferată pe un teritoriu de 1.000 km2 în judeţul Galaţi este de 67,8, fiind superioară 

celei existente la nivel naţional de 45,2.  

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 
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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 -2012 cu peste 50%. 

Fig.11 -  Parcul mijloacelor de transport în comun din municipii şi oraşe (număr) 

 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 

Tramvaie (vagoane) 59 59 59 72 72 72 72 

Troleibuze 3 3 3 3 13 13 13 

Autobuze şi microbuze 355 357 529 502 480 306 306 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2011 

 

Cu toate că localizarea geografică îi ofera Jud. Galaţi avantaje din punct de vedere al infrastructurii la nivel 

macroregional, pe de altă parte, la nivel micro se ridică probleme suplimentare cu privire la reţeaua de 

drumuri existentă. Principala provocare constă în nivelul de modernizare al drumurilor şi efectuare la termen a 

reparaţiilor necesare, în special în ceea ce priveşte reţeaua de drumuri urbane, capacitatea drumurilor şi lipsa 

de spaţiilor de parcare. 

Infrastructura navală Traficul maritim şi fluvial al judeţului Galaţi este derulat prin complexul portuar Galaţi şi 

oferă numeroase oportunităţi pentru economia întregii zone. În structură, ponderea traficului maritim este 

superioară celei corespunzătoare traficului fluvial ca număr de nave, însă inferioară după tonajul mărfurilor 

transportate. 

Fig. 12 -  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 Galaţi, ediţia 2009 

Transportul naval reprezintă pentru Galaţi o sursă de dezvoltare economică sigură. Zona Liberă Galaţi este 

înfiinţată prin H.G. 190/1994 şi are o suprafaţă de 137, 98 ha de teren din care 6, 98 ha reprezintă suprafaţa 

portuară ce cuprinde 3 dane de acostare dotate cu toate instalaţiile. Orașul Galați, amplasat pe malul stâng al 

Dunării, la 80 km de Delta Dunării, are patru porturi, un port pentru transportul de persoane și trei pentru 

transportul de mărfuri. Galațiul este al doilea port al României, cu posibilitate de conectare la Marea Neagră, 

de la Galați Dunărea fiind maritimă. Prin porturile sale se realizează cea mai importantă parte a exportului de 

cherestea a României. Cel mai important port la Dunăre, construit acum 12 decenii, Port Bazinul Nou oferă o 

serie de servicii: facilități de încărcare, descărcare, legare, depozitare pentru bunuri, rulouri, oțel, aluminiu, 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Delta_Dun%C4%83rii
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cherestea, bușteni, cereale, mașini și alte încărcături. Zona Liberă Galaţi asigură accesul uşor şi imediat la 

aproape toate căile de comunicaţie existente: terestru, naval şi, în perspectivă, aerian. 

TERESTRU: Zona Liberă Galaţi este legată de DN 2B-Calea Basarabiei care face legatura dintre România 

şi estul Europei. De asemenea, teritoriul Zonei Libere Galaţi este străbătut atât de cale ferată de tip european 

cât şi de cale ferată de tip rusesc, cu ecartament larg, asigurând astfel o excelentă comunicare terestră cu 

ţările aflate la est de uniunea Europeană.  

NAVAL: Zona Liberă Galaţi permite accesul direct prin danele fluvio-maritime din dotare la Fluviul 

Dunărea, fluviu navigabil maritim ce leagă Europa, prin Marea Neagră, de Orient. 

AERIAN: Există un proiect de construcţie, în imediata apropiere a Municipiului Galaţi, a unui aeroport 

internaţional care să deservească Sud Estul României. 

 

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 . 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. 

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.  



p. 35 

 

Sinteza analizei 

 

Drumurile publice sunt, în marea majoritate a lor nemodernizate. 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 pietonale şi semnele de circulaţie necesită modernizări în municipiul 

Galaţi. Modernizarea trotuarelor se impune la nivelul întregului judeţ.  

 

2.3. Patrimoniu material şi imaterial 

 

Patrimoniul cultural material 

Acest tip de activitate beneficiază de oportunităţi semnificative 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: 

Monumente istorice şi de artă religioasă (biserici, mânăstiri, etc.) realizate de regulă în sec. XIV-XIX, în stil 

specific moldovenesc, situate în Galaţi; 

Fig.13 – Tabel categoriile de monumente pe teritoriul Galaţiului 

Sursa: www.cultura.ro 

Din cele mai importante monumente istorice amintim: 

Monumente istorice Categoria A 
- valoare naţională 

Categoria B 
-patrimoniu cultural local 

total 

I.  Monumente și situri arheologice 37 60 97 

II. Monumente și ansambluri de arhitectura 7 137 144 

III. Monumente de for public - 21 21 

IV. Monumente memoriale/funerare - 5 5 

TOTAL 44 223     267 
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Fig.14 - Tabelul principalele monumente la nivelul județului Galați 

Nr crt. Cod LMI Denumire Localizare Adresa Datarea 

1 GL-II-m-B-03078 
(Cod RAN: 
75926.01) 

Biserica de lemn 
"Adormirea Maicii 
Domnului" 

sat Cerțești; 
comuna Cerțești 

În cimitirul satului 1776 

2 GL-I-s-B-02969 
(Cod RAN: 
75105.01) 

Situl arheologic de 
pe promontoriul 
"Precista" Galați 

municipiul Galați Între str. Traian, faleza 
Dunării, str. Roșiori, 
promontoriul aferent 
bisericii Precista 

 

3 GL-I-s-A-02971 
(Cod RAN: 
75105.04) 

Situl arheologic de 
la Barboși - Galați  

municipiul Galați Promontoriul 
"Tirighina" și versanții 
de la V de acesta, la 
300 m N de gara 
Barboși 

 

4 GL-I-s-A-02974 Valul lui Traian *** La N de Galați cu 
capătul de E în 
apropiere de gara 
Tulucești, în lunca 
Prutului și capătul de V 
la marginea sudică a 
satului Traian, pe malul 
stâng al Siretului 

sec. II - III p. 
Chr. 

5 GL-I-s-A-02975 Valul lui Atanaric *** Capătul de E în lunca 
Prutului, de pe teritoriul 
com. Stoicani până în 
dreptul localităților 
Brăhășești - Toflea, pe 
malul stâng al Siretului, 
în partea de NV a 
județului Galați 

sec. II - IV p. 
Chr. 

6 GL-I-m-A-
02975.01 
(Cod RAN: 
75677.01) 

Valul lui Atanaric Sat Băleni; comuna 
Băleni 

 sec. II - IV p. 
Chr. 

7 GL-I-m-A-
02975.02 
(Cod RAN: 
75828.01) 

Valul lui Atanaric Sat Buciumeni; 
comuna Buciumeni 

 sec. II - IV p. 
Chr., Epoca 
migrațiilor 

8 GL-I-m-A-
02974.01 
(Cod RAN: 
77242.01) 

Valul lui Traian Sat Cișmele; 
comuna Smârdan 

 sec. II - III p. 
Chr., Epoca 
romană 

9 GL-I-m-A-
02975.04 
(Cod RAN: 
75962.01) 

Valul lui Atanaric Sat Corod; comuna 
Corod 

 sec. II - IV p. 
Chr., Epoca 
migrațiilor 

10 GL-I-s-B-02983 
(Cod RAN: 
75793.01) 

Cetatea de pământ 
de la Cosițeni, 
punct "Cetățuia" 

Sat Cosițeni; 
comuna Brăhășești 

"Cetățuia", la 
confluența văilor 
Zeletin și Berheci, la 
300 m N de șoseaua 
Gohor-Brăhășești 

sec. IV - III a. 
Chr., Latène, 
Cultura geto 
- dacică 

11 GL-I-m-A-
02975.05 
(Cod RAN: 
76148.01) 

Valul lui Atanaric sat Cuca; comuna 
Cuca 

 sec. II - IV p. 
Chr., Epoca 
migrațiilor 

12 GL-I-m-A-
02975.06 
(Cod RAN: 

Valul lui Atanaric Sat Cudalbi; 
comuna Cudalbi 

 sec. II - IV p. 
Chr., Epoca 
migrațiilor 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Cer%C8%9Be%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cer%C8%9Be%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Castrul_roman_de_la_Tirighina-B%C4%83rbo%C8%99i
http://ro.wikipedia.org/wiki/Castrul_roman_de_la_Tirighina-B%C4%83rbo%C8%99i
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83leni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_B%C4%83leni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Buciumeni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Buciumeni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ci%C8%99mele,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Sm%C3%A2rdan,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Corod,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Corod,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cosi%C8%9Beni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Br%C4%83h%C4%83%C8%99e%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cuca,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cuca,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cudalbi,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cudalbi,_Gala%C8%9Bi
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Nr crt. Cod LMI Denumire Localizare Adresa Datarea 

76166.01) 

13 GL-I-m-A-
02975.07 
(Cod RAN: 
77144.01) 

Valul lui Atanaric Sat Fântânele; 
comuna 
Scânteiești 

 sec. II - IV p. 
Chr., Epoca 
migrațiilor 

14 GL-I-m-A-
02975.09 
(Cod RAN: 
76022.01) 

Valul lui Atanaric Sat Măcișeni; 
comuna Corni 

 sec. II - IV p. 
Chr., Epoca 
migrațiilor 

15 GL-I-m-A-
02975.15 
(Cod RAN: 
75301.01) 

Valul lui Atanaric Sat Munteni; 
comuna Munteni 

 sec. II - IV p. 
Chr., Epoca 
migrațiilor 

16 GL-I-m-A-
02974.02 
(Cod RAN: 
75187.01) 

Valul lui Traian Sat Odaia 
Manolache; 
comuna Tulucești 

 sec. II - III p. 
Chr., Epoca 
romană 

17 GL-I-m-A-
02975.10 
(Cod RAN: 
77108.01) 

Valul lui Atanaric Sat Plevna; 
comuna Rediu 

 sec. II - IV p. 
Chr., Epoca 
migrațiilor 

18 GL-I-s-A-02989 
(Cod RAN: 
76905.01) 

Situl arheologic de 
la Poiana, punct 
"Piroboridava"  

Sat Poiana; 
comuna Poiana 

"Cetățuiade lamal", 
"Piroboridava" 

 

19 GL-I-m-A-
02975.11 

Valul lui Atanaric Sat Scânteiești; 
comuna 
Scânteiești 

 sec. II - IV p. 
Chr., Epoca 
migrațiilor 

20 GL-I-m-A-
02975.12 
(Cod RAN: 
76308.03) 

Valul lui Atanaric Sat Stoicani; 
comuna Foltești 

 sec. II - IV p. 
Chr., Epoca 
migrațiilor 

21 GL-I-s-B-02995 
(Cod RAN: 
75123.01) 

Situl arheologic de 
la Șendreni 

Sat Șendreni; 
comuna Șendreni 

Lângă Fabrica de 
cherestea, pe malul 
stâng al Siretului 

 

22 GL-I-m-A-
02974.03 
(Cod RAN: 
75141.01) 

Valul lui Traian Sat Șerbeștii Vechi; 
comuna Șendreni 

 sec. II - III p. 
Chr., Epoca 
romană 

23 GL-I-m-A-
02974.04 
(Cod RAN: 
75748.01) 

Valul lui Traian Sat Traian; comuna 
Braniștea 

 sec. II - III p. 
Chr., Epoca 
romană 

24 GL-I-m-A-
02974.05 

Valul lui Traian Sat Tulucești; 
comuna Tulucești 

 sec. II - III p. 
Chr., Epoca 
romană 

25 GL-I-m-A-
02975.14 
(Cod RAN: 
77340.01, 
77386.01) 

Valul lui Atanaric Sat Țepu; comuna 
Țepu 

 sec. II - IV p. 
Chr., Epoca 
migrațiilor 

26 GL-II-m-B-02999 Cavoul dr. Aristide 
Serfioti 

Municipiul Galați Cartier Filești, în curtea 
bisericii "Sf. Treime" 

1880 

27 GL-II-m-B-03007 Casa Cuza Vodă, azi 
Muzeul Județean 
de Istorie 

Municipiul Galați Str. Cuza Alexandru 
Ioan 80 

1937-1939 

28 GL-II-m-B-03036 Palatul Episcopal, 
azi Muzeul de Artă 

Municipiul Galați Str. Domnească 141 1898-1900 

29 GL-II-m-B-03045 Farmacia Ținc Municipiul Galați Str. Eroilor 64 1900 
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Odaia_Manolache,_Gala%C8%9Bi
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Nr crt. Cod LMI Denumire Localizare Adresa Datarea 

30 GL-II-m-B-03046 Casa Cavalioti, azi 
Muzeul Județean 
de Istorie 

Municipiul Galați Str. Fotea Iancu, maior 
2 

1911 

31 GL-II-a-B-03055 Ansamblul bisericii 
"Adormirea Maicii 
Domnului" - 
Mavromol 

Municipiul Galați Aleea Mavromol 12 1702 

31 GL-II-m-A-
03066.01 

Biserica cu turn 
fortificat 
"Adormirea Maicii 
Domnului" - 
Precista 

Municipiul Galați Str. Roșiori 2 1647 

33 GL-II-m-B-03078 
(Cod RAN: 
75926.01) 

Biserica de lemn 
"Adormirea Maicii 
Domnului" 

Sat Cerțești; 
comuna Cerțești 

În cimitirul satului 1776 

34 GL-II-m-B-03083 Cavoul familiei 
Crissoveloni 

Sat Ghidigeni; 
comuna Ghidigeni 

Pe malul drept al râului 
Bârlad 

sf. sec. XIX 

35 GL-II-m-B-03123 Poarta conacului 
poetului Costache 
Conachi 

Sat Țigănești; 
comuna Munteni 

La 1 km NE de conac 
Cincu 

înc. sec. XIX 

36 GL-IV-m-B-03148 Conacul poetului 
Costache Conachi 

Sat Țigănești; 
comuna Munteni 

La 1 km NE de conac 
Cincu 

sec. XVIII, 
ref. se. XIX 

Sursa: www.cultura.ro 

 

Biserica fortificată "Sfânta Precista" 

Este construcţia cea mai veche din Galaţi, fiind sfinţită ca lăcaş de cult în septembrie 1647, în timpul 

domnitorului Vasile Lupu. Biserica a fost închinată Mănăstirii Vatoped de la Muntele Athos. La ridicarea 

bisericii au fost folosite materialele existente la faţa locului: piatră de la Barboşi, lemnul din pădurile de pe 

platforma Covurluiului, cărămidă şi var, nisip de pe plajele Dunării etc.   Arhitectura bisericii este românească şi 

prezintă unele elemente specifice: turnul-clopotniţă este prevăzut cu metereze, putând fi folosit pentru 

observarea Văii Dunării, iar în caz de nevoie devenea fortificaţie de apărare. Turnul, format din două niveluri, 

este prevăzut cu o cameră pentru ascunderea valorilor, cu două metereze şi o uşă de acces, probabil, spre un 

balcon. Al doilea nivel era prevăzut cu ferestre şi metereze. Un alt element de apărare la "Precista" este podul 

întărit, alcătuit din două părţi, una deasupra naosului şi a doua deasupra altarului. Podul este prevăzut cu 28 

de metereze. 

Biserica ,,Precista" a suportat toate vitregiile vremurilor, fiind arsă în 1711 de către otomani, distrusă în 

războaiele ruso-otomano-austriece din 1735-1739 şi 1769-1774. În 1821, otomanii distrug şi jefuiesc iar 

locaşul. Biserica a fost refăcută şi restaurată în 1829 şi-n 1859. S-a făcut o restaurare şi între anii 1953-1957 

după care, biserica a fost transformată în muzeu. În perioada 1991-1994, biserica ,,Precista" a fost restaurată 

iar şi a fost redată cultului ortodox.  

 

Biserica Romano-Catolică 

Monumentul din strada Domnească nr. 86, este construit în anul 1844 şi extins în anul 1873. Printre obiectele 

de valoare artistică amintim: Altarul Mare, executat din marmură colorată, tabloul "Sfântul Ioan Botezătorul 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cer%C8%9Be%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ghidigeni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aig%C4%83ne%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Munteni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aig%C4%83ne%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Munteni,_Gala%C8%9Bi


p. 39 

predicând", Statuia Inimii Preasfinte a Domnului Iisus Hristos, Statuile Pieta şi Sfântul Francisc de Assisi. 

Biserica a fost consolidată şi renovată în starea actuală între anii 1985-1988. 

 

Biserica Greacă 

La data de 6 august 1866 se pune piatra de temelie a bisericii cu hramul "Schimbarea la Faţă" a cărei sfinţire se 

face la 17 septembrie 1872 de către episcopul Melchisedec alături de Arhimandritul Eughenie Xiropotamo. În 

pronaos se află placa de marmură cu numele fondatorilor precum şi două plăci de marmură cu numele 

ctitorilor şi a marilor ctitori.  Biserica e în formă de cruce înscrisă cu turlă şi are pe latura Vestică două 

clopotniţe. Pictura a fost realizată de către pictorul Papadopoulos din Adrianopol. Pe catapeteasmă sunt 

icoane mari reprezentând pe Sf. Fecioara Maria cu Pruncul, Învierea Domnului, Sf. Gherasim, Sf. Sofia, Sf. 

Grigorie şi Sf. Vasile cel Mare. Ferestrele bisericii conţin 8 vitralii cu apostoli şi sfinţi: Petru, Andrei, Marcu, 

Toma, Bartolomeu şi Luca pe latura Nordică şi Pavel, Simion, Ioan, Iacob, Filip pe latura Sudică. 

 

Catedrala Arhiepiscopală „Dunărea de Jos” 

Piatra de temelie a Catedralei Arhiepiscopale din Galaţi a fost aşezată la 27 aprilie 1906, de către prinţul 

Ferdinand şi regina Maria, alături de Episcopul „Dunării de Jos” de atunci, Pimen Georgescu, viitorul mitropolit 

al Moldovei, construcţia durând până în anul 1917 şi fiind realizată după planurile arhitecţilor Petre Antonescu 

şi Ştefan Burcuş. Construcţia se detaşează în planul arhitectural gălăţean, fiind concepută în stil muntenesc, cu 

o singură cupolă fără abside laterale. În anul 2006, a fost sărbătorit centenarul Catedralei Episcopale din Galaţi, 

prilej cu care au sosit în oraşul de la malul Dunării moaştele Sfântului Nectarie de la Eghina.  

Construcţia a fost restaurată, operaţiune care a început în anul 1989 şi care a continuat vreme de 17 ani, 

implicând lucrări de consolidare de infrastructură şi extrastructură, Catedrala fiind de fapt reconstruită şi 

reconsolidată. De asemenea, pictura originală din anul 1957 a fost curăţată complet, a fost pavat aşezământul 

din jurul Catedralei, au fost refăcute împrejurimile, iar în curtea Centrului eparhial a fost construită o nouă 

clădire, un Centru cultural, pastoral şi misionar cu numele Sf. Ioan Casian. 

 

Biserica Mavromol 

„Stânca neagră” în greacă, a fostei mănăstiri Mavromol poartă hramul Adormirea Maicii Domnului şi a fost 

construită în 1669 de Gheorghe Duca şi refăcută de fiul său între 1700-1703. Păstrează picturi murale 

interioare valoroase refăcute între 1973-1975. În chiliile acestei biserici au funcţionat primele scoli din Galaţi 

înfiinţate în 1765 (cu predare în limba greacă) şi 1803 (cu predare în română). Războiul ruso-turc, 1768-1774 şi 

războiul ruso-austro-turc, 1787-1792 au provocat distrugeri profunde bisericii Mavromol. Şcoala şi-a întrerupt 

activitatea şi s-a reînfiinţat abia în anul 1803 prin hrisovul lui Constantin Moruzi. În timpul revoluţiei din 1821 

biserica a fost arsă de turci. Construcţia actuală datează din perioada 1858-1861, şi respectă planul iniţial.  

 Biserica are o splendidă icoană de lemn sculptat "Maica Domnului", şi o valoroasa catapeteasmă adusă de la 

biserica Mănăstirii Sf. Sava din Bucureşti. Biserica are plan bazilical necompartimentat. Absidele laterale apar 

în exterior în rezalituri. Tavanul este format din trei calote separate prin arce dublou. Intrarea se face pe latura 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Schimbarea_la_Fa%C5%A3%C4%83&action=edit&redlink=1


p. 40 

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 Galaţi, dintre cele aproximativ 20, existente în anul 1941. Construcţiile 

sinagogale au început târziu la Galaţi, abia în 1730 fiind atestată o casă de rugăciuni a evreilor şi doar peste 50 

de ani se menţionează în  documente Sinagoga Mare de pe strada Podul de Piatră. 

 

Mănăstirea Vladimireşti 

Deţine ateliere de pictură, sculptură de rame şi mobilier bisericesc, de înrămat icoane, croitorie, broderie, 

tricotaje, flori artificiale şi covoare. Poarta de la intrarea pe domeniul mănăstirii este tipic maramureşeană şi a 

fost lucrată în 1992. De aici porneşte drumul spre livadă, vie şi iaz. Intrarea în incintă se face pe o alee străjuită 

de tei, trecând pe sub clopotniţă. 

 

Mănăstirea Buciumeni 

Situată într-o mirifică 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. 
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Mănăstirea Cudalbi  

Mănăstirea Naşterea Maicii Domnului din Cudalbi este ctitoria Eugeniei Pana Gologanu. Biserica a fost sfinţită 

în anul 1938. Mănăstirea Cudalbi în 1959 este închisă definitiv, călugăriţele fiind alungate, iar chiliile demolate. 

Biserica mânăstirii va ajunge, în puţină vreme, o ruină. Dupa 1990 va fi 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 fi reînfiinţată 

în 1991 ca mănăstire de călugări. În 2001 redevine 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 Galaţi, 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 privitoare la retrocedarea suprafeţelor de teren preluate abuziv de 

regimul comunist, eparhia a primit cea mai importantă parte a terenului cuvenit în cadrul societăţii S.C. 

PROLLCEF S.A. Şendreni. Noua mănăstire înfiinţată aici, aflată încă în stadiul de organizare, se doreşte a fi un 

nou locaş de rugăciune şi viaţă călugărească, dar şi un centru de intensă activitate agricolă, pusă în slujirea 

lucrării filantropice şi misionare a eparhiei. 

Mănăstirea Toflea 

Manastirea Toflea este unul dintre cele mai vechi aşezări sihăstreşti din judeţul Galaţi. O mărturie din perioada 

1 septembrie 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 XVII-lea, dacă nu chiar în ultimii ani ai secolului al XVI-lea. 

 

Muzee, case memoriale, teatre 
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Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii din Galaţi 

Cunoscut ca şi Grădina Botanică, acesta conţine planetariul cu diametrul cupolei de 7 metri, aici putând fi 

vizionate diferite proiecţii ("Sistemul Solar", "Giganţii Sistemului Solar", "Nebuloase şi Roiuri stelare"), astfel 

încât publicul vizitator să poată călători imaginar în toate colţurile Universului; de asemenea, în cadrul 

planetariului se desfăşoară şi foarte multe programe educaţionale, bune exemple fiind Astroclubul "Călin 

Popovici", dar şi Programul Educaţional "Să cunoaştem Soarele", adresat elevilor claselor V-XII. Acvariul are ca 

tematică ihtiofauna rară şi foarte rară din bazinul hidrologic al Dunării, fauna Mării Mediterane şi peşti exotici. 

Grădina Botanică domină malul stâng al Dunării, ocupând o suprafaţă de 18 hectare. 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 Ştiinţe ale Naturii, amenajată începând cu 

1992 pe baza unui proiect detaliat susţinut de fonduri de la bugetul Consiliului Judeţului Galaţi. Prima 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 instituţie. În prezent, este organizată şi o zonă 

aferentă florei specifice Americii. 

Grădina Zoologică situată în Pădurea Gârboavele este inclusă în Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii. În 

cadrul Grădinii zoologice pot fi 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 ianuarie 1939, cu ocazia celei de-a 80-a aniversare a Unirii Principatelor Române, în casa 

care a aparţinut familiei Cuza şi unde Alexandru Ioan Cuza a trăit în perioada-n care a fost pârcălabul 

Galaţiului. Activitatea ştiinţifică a muzeului a reînceput în 1951-1952, când a demarat organizarea ştiinţifică a 

colecţiilor. În 1956, obiectele din colecţii au fost separate; astfel o parte dintre ele au format colecţiile 

actualului Complex de Ştiinţe ale Naturii, iar o alta, colecţiile Muzeului de Artă. Treptat, colecţia Muzeului de 

Istorie s-a mărit prin noi achiziţii şi cercetări arheologice realizate în partea Sudică a Moldovei, în principal la 

castrul roman de la Tirighina-Barboşi, ajungând acum la un patrimoniu de peste 50.000 de exponate, unele 

fiind de o importanţă excepţională. 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 
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României (1859 - 1866), cuprinde o expoziţie permanentă dedicată domnitorului, întrunind şi calitatea de 

reconstituire a ambientului gălăţean de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea. 

 

Casa Lambrinidi 

Situată pe strada Domnească nr. 51, lângă Universitate, 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 

Curţii de Apel, al Liceului Mihail Kogălniceanu şi, după cutremurul din 9-10 noiembrie 1940, al Primăriei. 

 

Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi 

Este primul muzeu de artă contemporană românească din ţară. A fost inaugurat în anul 1967 şi a fost conceput 

structural să prezinte cele mai noi tendinţe ale fenomenului plastic în devenire, destinaţie pe care şi-o 

păstrează şi la acest început de mileniu. Aproximativ 400 de lucrări existente în sălile de expunere şi-n aer 

liber, în parcul muzeului, constituie o selecţie dintr-un patrimoniu mult mai amplu, completat adesea cu un 

patrimoniu virtual, din atelierele artiştilor contemporani. Patrimoniul muzeului cuprinde creaţii de artă 

românească din a doua jumătate a secolului XIX şi din secolul XX reprezentanţi ai avangardei româneşti şi 

lucrări ale artiştilor care formează o punte de 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 ştiinţifică şi 

muzeistică, provenind de la Poiana şi Rateş – Tecuci. 

O serie de obiecte, peste 3500 de monede antice, numeroase podoabe de provenienţă arheologică, mărgele, 

fibule, câteva vase geto-dacice au dispărut în focul marelui 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, specifice satelor din Sudul Moldovei şi o gospodărie din zona Cahul, Republica Moldova. Cele 

patru gospodării tradiţionale sunt construite din lemn şi nuiele, lut, apă, nisip, paie şi bălegar şi adăpostesc o 

impresionantă colecţie de obiecte tradiţionale specifice 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 
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de actori, 2 regizori, un scenograf. Pentru realizarea producţiei teatrul apelează de asemenea la colaboratori 

prestigioşi pe plan naţional - regizori, scenografi, compozitori. Teatrul are ateliere de producţie proprii; sala 

proprie cu 300 de locuri, cu scenă de tip italian. Este singura instituţie teatrală profesionistă cu profil de dramă 

din judeţul Galaţi. Teatrul se adresează spectatorilor din întreg judeţul Galaţi, dar şi celor din judeţele 

apropiate. Repertoriul cuprinde în fiecare stagiune în afara producţiilor noi, un număr de titluri realizate în 

stagiunile precedente. Trebuie menţionată şi tradiţia în organizarea Festivalului Naţional de Comedie, ajuns, în 

2010, la a XXII-a ediţie. 

 

Teatrul de Păpuşi Gulliver 

Este o instituţie de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local Galaţi. Teatrul Gulliver a luat fiinţă la 1 

octombrie 1952. În acest interval au fost prezentate peste 200 de titluri, (4-5 premiere pe stagiune) din 

literatura română şi universală pentru copii, sub iscusita conducere a numeroşi oameni de cultură. Anual se 

organizează Festivalul Gulliver, unul dintre cele mai importante de acest gen din România, care transformă 

municipiul Galaţi în "Capitala teatrului de marionete". 

 

Teatrul 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. Înfiinţată la 15 mai 1956, instituţia 

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 titlul 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 Universităţii 

Situat în centrul Galaţilor, fostul Palat al Justiţiei, astăzi sediul Universităţii „Dunărea de Jos”, ocupă în vechiul 

peisaj arhitectural al municipiului locul de seamă, datorită monumentalităţii sale. Acest edificiu este opera 

arhitecţilor Grigore Cerchez şi Vîrnav. A fost construit între anii 1911-1913. 

 

Palatul 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 
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marmura albă – „Industria" şi "Agricultura" ale sculptorului Frederic Storck, care sunt acoperite de tencuială. 

Mai jos, se găsesc două steme de bronz ale judeţului. Pe frontonul clădirii se găseşte un ceas de mari proporţii. 

Fiecare oră este marcată prin câteva fraze muzicale ale nemuritorului vals "Valurile Dunării" capodopera de 

renume mondial a compozitorului gălăţean losif Ivanovici (1845 -1902). 

 

Copia “Statuii Lupoaicei” (“Lupa Capitolina”) - inaugurată în 1995, simbolul latinităţii poporului român.  

 

Palatul Navigaţiei (astăzi Gara Fluvială) 

Datează din ultimul deceniu al secolului XIX, începutul secolului XX, fiind proiectat de arhitectul Petre 

Antonescu. În prezent acesta este sediul mai multor instituţii precum “Administraţia Porturilor Dunării 

Maritime” sau “Compania de Navigaţie Fluvială Română Navrom”. 

 

Casa Robescu 

Este construită în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, după proiectul arhitectului Ion Mincu. Clădirea are 

subsol supraînălţat, două nivele cu două foişoare-balcon la etaj şi un alt balcon la parter, spre stradă. 

Decoraţiile exterioare sunt din ocniţe cu butoni, brâu în stil brâncovenesc al frânghiei răsucite, plăci de 

ceramică lustruită. Ceramica lustruită este folosită şi la decorarea florală a registrului superior. Azi serveşte ca 

"Palatul Copiilor" Galaţi. 

 

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 condiţii stratigrafice perfect de clare, că pe înălţimea Tirighina se 

găsea la început o cetăţuie dacică, întărită cu un val de pământ. Ceramica dacică şi cea de import, ca şi o 

monetă de argint histriană, permit ca începuturile cetăţuii dacice să fie fixate în secolul I î.e.n. (cel mult 

sfârşitul secolului II î.e.n.). Cetăţuia dacică de la Bărboşi a sfârşit apoi în urma unui puternic incendiu, a cărui 

urme sunt destul de evidente. Monedele romane aflate în acest nivel dacic sunt din vremea lui Augustus şi 

continuă apoi seria neîntreruptă până în anii domniei împăratului Nero (54-68 e.n.). N-ar fi exclus deci ca 

sfârşitul acestei cetăţui să fie pus în legătură cu acţiunea guvernatorului Moesiei Tib. Plautius Silvanus Aelianus 

în regiunea de la Nord de Dunăre, a cărui rezultat a fost mutarea forţată a celor 100.000 de transdanubieni la 

Sud de Dunăre şi care a avut loc prin anii 62 - 66 e.n. în legătură cu problema vechimii stăpânirii romane la 

Nord de Dunăre, în partea de Sud a Moldovei, se pune întrebarea dacă acest castellum de la Bărboşi, datează 

dintr-o perioadă mai veche decât anii 101 - 102, primul război dacic (eventual 105 - 106 cel de al doilea război 

dacic), sau numai începând cu aceşti ani. 

 

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 fi legat de o serie de strategii şi proiecte de 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Statuia_Lupoaicei
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dezvoltare durabilă în care valorile de patrimoniu cultural să fie repere esenţiale. În contextul în care, în 

ultimele două decenii monumente 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 Athanaric  

Veniţi din zona Gotland de la Marea Baltica, la începutul secolului al III-lea goţii se stabilesc în spaţiul de la 

Nord de Marea Neagra ocupând un teritoriu 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 fi identificate în valurile de pământ vizibile şi astăzi , pe teritoriul judeţului Galaţi, între localităţile 

Ploscuteni şi Stoicani. Aceste „ziduri înalte” brăzdează judeţul în diagonală, pe direcţia SE-NV, prezentând 

numeroase meandre sau zigzaguri, realizate fie datorită structurii şi morfologiei terenului, fie 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, fiind în prezent localizată 

la Poiana, judeţul Galaţi. 

 

Patrimoniul cultural imaterial 

Meşteşugurile tradiţionale reprezintă în zilele noastre o atracţie turistică şi un interes cultural în acelaşi timp.  

Produsele meşterilor populari au început să fie din ce în ce mai căutate nu numai de turiştii străini. Ele sunt 

achiziţionate de instituţii publice şi firme pentru a fi folosite sub formă de  cadouri la întâlnirile cu 

reprezentanţii unor organizaţii din străinătate şi sunt din ce în ce mai căutate de publicul larg atras de 

frumuseţea, unicitatea cât şi utilitatea acestui tip de produse. Un exemplu ar fi faptul că, din ce în ce mai multe 

persoane preferă pentru utilizarea cotidiană, în bucătărie, vase ceramice care sunt ecologice şi menţin o 

savoare deosebită preparatelor culinare. 

Reprezentative pentru judeţul Galaţi încă din cele mai vechi timpuri, sunt meşteşugurile ce vizează: 

 prelucrarea lemnului; remarcăm varietatea deosebită a simbolurilor folosite pe aceste meleaguri; 

de la simbolurile solare, care implica atât reprezentarea realistă a astrului, cât şi forme 

abstractizate ca rozeta, vârtejul roata solară, rombul, cercul tăiat în cruce până la reprezentările 

antropomorfe, având variate forme de expresie; 

 olăritul, îndeletnicire pe care noi românii o moştenim din adâncul timpurilor, de la  îndepărtaţii 
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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 floare, meşterii populari fiind 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 tradiţionale şi al meşterilor populari din judeţul Galaţi se prezintă pregnant 

contradictoriu. Pe de o parte, aşa cum am văzut, există tradiţii foarte bogate, pe de altă parte se manifestă un 

proces de stagnare şi chiar de dispariţie în unele sectoare. Deosebit de grav este faptul că în judeţul Galaţi nu 

se derulează în prezent niciun program de instruire a tinerilor în practicarea meşteşugurilor tradiţionale.  Nu 

lipsit de importanţă este faptul că nu există continuitate în comercializarea produselor, vânzările importante 

fiind făcute cu ocazia târgurilor meşterilor populari care sunt manifestări organizate o dată sau de două ori pe 

an. 

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. 

  

Concluzii privind patrimoniul cultural 

Patrimoniul cultural material şi imaterial al judeţului Galaţi este răspândit pe întreg teritoriul. Analiza unităţilor 

frontaliere identifică o aglomerare a unor monumente în anumite zone ale teritoriului, putând crea astfel 

anumite structuri de trasee culturale pentru dezvoltarea turismului religios şi cultural. 

Judeţul Galaţi prezintă o infrastructură culturală variată, cu monumente înscrise pe lista monumentelor de 

istorie. 

 

Sinteza analizei 

 

În urma analizelor asupra patrimoniului cultural al judeţului Galaţi, se poate oberva ponderea destul de mare 

de cladiri de patrimoniu şi de valori chiar ale patrimoniului înscrise pe lista monumetelor istorice din Judeţul 
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Galaţi. Se poate observa ca balanţa se înclină pe domeniul religios, acestea fiind cele mai multe, însă şi siturile 

arheologice şi naturale nu pot trece neobservate în această privinţă. Astfel, judeţul poate miza pe o dezvoltare 

din punct de vedere turistic, prin crearea diferitelr forme de turism: religios, agroturism, de agrement, etc 

pentru creşterea economică şi socială a comunelor şi a întreg teritoriul judeţului. Deasemenea, se pot crea 

diferite reţele culturale ale obiectivelor culturale urbane şi a siturilor istorice, combinate cu reţele Natura 2000 

reprezentând structuri teritoriale continue, susţinând circuite turistice. Una din marile probleme ale judeţului 

şi care reprezintă un aspect esenţial este forma de accesibilitate spre aceste bogăţii.  

 

2.4. Populație și demografie 

 

2.4.1. Metodologia studiului 

Studiul de faţă urmăreşte analiza la nivel teritorial a principalelor fenomene demografice , a dinamicii şi a 

evoluţiei populaţiei în cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/frontalieră, 

respectiv: Municipiul Galați, Șendreni, Braniștea, Independența, Piscu, Tudor Vladimirescu, Nămoloasa, 

Fundeni, Liești, Ivești, Umbrărești, Movileni, Cosmești, Nicorești, Buciumeni, Brăhășești, Gohor, Priponești, 

Ghidigeni, Certești, Bălășești, Bălăbănești, Berești, Berești-Meria, Cavadinești, Suceveni, Oancea, Vlădești, 

Măstăcani, Foltești, Frumușița, Tulucești şi a relaţiilor teritoriale administrative/frontaliere cu judeţele 

vecine (din România : jud.Vaslui cu UAT-urile-Murgeni, Blageşti, Malusteni, Vinderei, Griviţa, Tutova, Pochidia 

şi Pogoneşti, jud. Vrancea cu UAT-urile Bogheşti, Tănăsoaia, Homocea, Pufeşti, Mărăşeşti, Garoafa, Vînatori, 

Suraia, Vulturu, Năneşti, Măicăneşti şi jud. Brăila cu UAT-urile Salcia Tudor, Maxineni, Siliştea, Vădeni) şi cu 

Republica Moldova (jud. Cahul – Giurgiuleşti, Cîşliţa-Prut, Slobozia Mare, Lacul Beleu, Vâleni, Brânza, Colibaşi, 

Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior (Manta şi Paşcani), Cahul, Yârneşti, /Ucraina ( Reni).  

În urma analizei, vor fi furnizate date relevante şi actuale în scopul unei viitoare planificări stategice a judeţului 

Galaţi în legătură cu judeţele vecine. Analiza s-a concentrat exclusiv pe judeţele aflate la limita administrativă, 

întrucât nu au putut fi colectate date statistice relevante pentru UAT-urile din Republica Moldova şi Ucraina, 

această dimensiune nu a fost explorată în studiul prezent.  

Datele privind fenomenele demografice s-au obţinut prin prelucrarea informaţiilor cuprinse în: 

- Fişele localităţilor; 

- Indicele Dezvoltării Comunei; 

- Indicele Dezvoltării Sociale a Localilăţilor; 

- Rezultatele recensământului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011; 

- Date statistice de la Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi ; 

- Date statistice de la Institutul Naţional de Statistică, Baza de Date Tempo Online; 
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De asemenea au mai fost consultate următoarele studii şi documentaţii: 

- Documente strategice regionale : Planul de Dezvoltare Regională, Profilul socio-economic al Regiunii 

Sud-Est, Audit teritorial al Regiunii de Dezvoltare Sud –Est; 

- Documentaţii de amenajarea teritoriului: P.A.T.J. Judeţul Galaţi 

- Alte studii şi rapoarte:  

 Disparităţi şi fluxuri în funamentarea social-economică a regionalizării administrative a 

României, coordonator raport, prof. Sandu, D.  

 An Introduction to Community Development, Phillips, R. and Pittman, R., (eds.), London: 

Routledge, 2008 

 Dezvoltarea capitalului comunitar in Romania, Sandu, D. et al. 2008,. Proiect ID 2068 CNCSIS; 

 Dezvoltarea comunelor din România, Sandu D., Voineagu, V., Panduru, F., Bucureşti 2009 

Analiza situaţiei existente a pornit de colectarea principalilor indicatori socio-demografici , pe baza cărora s-au 

calculat indicatorii compuşi, iar pentru uşurinţa reprezentării au fost realizate cartograme şi tabele . 

Studiul a fost elaborat în două părţi : 

Partea A a urmărit: 

 Colectarea datelor statistice; 

 Identificarea şi analiza principalilor indicatori socio-demografici; 

 Realizarea prognozelor demografice pentru anul 2020; 

 Analiza factorilor interni permisivi şi restrictivi care condiţionează dezvoltarea; 

 Concluzii; 

Partea B a studiului se va concentra pe: 

-  Elaborarea unei sinteze a domeniului social; 

- Realizarea diagnosticului teritorial; 

-  Identificarea de relaţii administrative /frontaliere; 

-  Recomandări pentru un studiu viitor privind metodologia de analiză a relaţiilor teritoriale la nivel 

regional. 

În continuarea demersului de cercetare, în studiul ”Posibilități de implementare - pentru perioada de 

programare 2014-2020 - a unei strategii de dezvoltare spațială privind parteneriatul teritorial dintre UAT din 

jud. Galați, UAT din județele vecine și UAT din Rep. Moldova/ Ucraina”, se vor identifica direcţiile de de 

dezvoltare privind parteneriatul teritorial dintre UAT-urile studiate din jud. Galaţi cu UAT-urile din judeţele 

învecinate şi cu UAT din Republica Moldova/ Ucraina şi vor fi conturate programele şi proiectele necesare 

https://sites.google.com/site/dumitrusandu/DezvoltareacapitaluluicomunitarinRomania.FundamentareproiectID2068CNCSIS.pdf?attredirects=0
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atingerii obiectivelor de dezvoltare strategică ale judeţului. Strategia propusă va fi construită având în vedere 

punctele slabe şi oportunităţile,urmărind soluţionarea problemelor identificate în scopul exploatării 

oportunităţilor.  

În acelaşi timp vor fi selectaţi actorii relevanţi care vor participa la implementarea strategiei propuse şi vor fi 

identificaţi indicatori de evaluare si monitorizare a implementării strategiei 

 

2.4.2. Încadrarea în context judeţean şi regional 

Dinamica populaţiei unui teritoriu relevă o serie de tendinţe ale celor două componente de bază: mişcarea 

naturală şi mişcarea migratorie. Aceste tendinţe sunt guvernate, la rândul lor, de indicatori socio-economici, 

sensibili la modificările apărute în cadrul societăţii. Totodată apar şi o serie de modificări în cadrul structurii 

populaţiei. Evoluţia numerică a populaţiei este elementul de sinteză care pune în evidenţă toate celelalte 

componente demografice.  

Analiza întreprinsă asupra evoluţiei populaţiei UAT-urilor analizate se raportează la contextul judeţean şi la cel 

al regiunii de dezvoltare. Dat fiind faptul că pe parcursul desfăşurarării studiului se fac referiri la mediile 

naţionale ale indicatorilor utilizaţi se va aborda, succint, doar evoluţia numerică a populaţiei în perioada 1990-

2012 a Regiunii de Dezvoltare Sud Est. Evoluţia numerică a populaţiei acestei regiuni este analizată în contextul 

complex al transformărilor înregistrate de societatea românească în intervalul 1990-2012. Se constată o 

evoluţie descendentă a populaţiei judeţelor componente regiunii Sud-Est în intervalul analizat (1990-2012), 

cea mai ridicată scădere de populaţie a înregistrat-o judeţul Buzău, cu 50.173 de persoane în scădere în 

intervalul analizat. 

Fig 15 - Evoluţia numerică a populaţiei judeţelor Regiunii de dezvoltare Sud -Est în perioada 1990-2012 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

La nivelul Regiunii Sud-Est, judeţul Galaţi se remarcă prin cea mai mică scădere procentuală a populaţiei 

(2,91%), la polul opus situându-se, din nou,judeţul Brăila, cu o scădere de peste 8 puncte procentuale. 

https://statistici.insse.ro/shop/
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Fig 16 - Dinamica populaţiei pe Regiuni în perioada 2000 -2010 

Denumire Regiune/ Judeţ Numar persoane Scădere % 
populaţie în 

perioada 2000-2012 
An de referinţă 

2000 
An de referinţă 

2012* 

Regiunea NORD-VEST 22455485 21355849 4.90 

Regiunea CENTRU 2849982 2712188 4.83 

Regiunea NORD-EST 2644115 2519787 4.70 

Regiunea SUD-EST 3820101 3700695 3.13 

Brăila 2936219 2791190 4.94 

Buzău 386381 354043 8.37 

Constanţa 505208 475983 5.78 

Galaţi 746502 724746 2.91 

Tulcea 643531 604556 6.06 

Vrancea 263419 243336 7.62 

Regiunea SUD-MUNTENIA 391178 388526 0.68 

Regiunea BUCUREŞTI - ILFOV 3471342 3439247 6.69 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 2285544 2264865 0.90 

Regiunea VEST 2403634 2220224 7.63 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

Analiza principalilor indicatori arată ca Regiunea Sud-Est deţine 13% din populaţia României, având la 1 

ianuarie 20125 o populaţie totală de 2.791.190 locuitori, cu 11.342 de persoane în scădere faţă de anul 2011 6. 

Fig.17 - Ponderea populaţiei stabile la 1 ian. 2012 la nivelul regiunilor de dezvoltare 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

Comparând evoluţia populaţiei la nivelul regiunilor de dezvoltare, se constată faptul că Regiunea Sud – Est se 

clasează pe locul III în funcţie de cea mai mică scădere de populaţie înregistrată, după regiunea Bucureşti Ilfov 

(-60.172 locuitori) şi Nord-Est (-81.237 locuitori). Tendinţele cele mai accentuate de scădere a populaţiei se 

manifestă în regiunea Sud-Muntenia, cu o scădere totaltă de populaţie de 380.549 locuitori. 

                                                           
5
 Date preliminare 

6
 Conform datelor de la INS, Baza de date Tempo Online, 2012 

https://statistici.insse.ro/shop/
https://statistici.insse.ro/shop/
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Fig.18 - Evoluţia populaţiei în regiunile de dezvolatare, 1990 – 2012 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

Analizând repartiţia populaţiei la nivelul Regiunii Sud- Est pe medii, se constată o pondere mai ridicată a 

populaţiei urbane- 55% din populaţia regiunii locuieşte în mediul urban, iar 45 % în mediul rural. Judeţele în 

care predomină populaţia urbană sunt: Constanţa,Galaţi,Brăila, iar în judeţele Tulcea, , Vrancea, Buzău 

populaţia rurală este majoritară.  

 

Fig.19 - Repartiţia populaţiei în Regiunea Sud-Est pe medii, anul 2012 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

Cunoaşterea evoluţiei numerice a populaţiei constituie un instrument important pentru determinarea 

tendinţelor demografice. Astfel, în judeţul Galaţi,la nivelul general al populaţiei, evoluţia numerică este de 

regulă pozitivă, însă, din punct de vedere istoric, aceasta s-a manifestat neuniform, având perioade de creştere 

accentuată dar şi perioade de scăderi moderate sau bruşte.  

Evoluţia populaţiei judeţului s-a înscris în trendul demografic regional şi naţional,aceasta fiind pozitivă până la 

schimbarea regimului politico-economic şi negativă după 1989. 

Repartiţia populaţiei pe grupe de vârstă în judeţul Galaţi cunoaşte schimbări semnificative, prin creşterea 

https://statistici.insse.ro/shop/
https://statistici.insse.ro/shop/
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ponderii grupei de vârstă 60 de ani şi peste cu 6,64%- de la 12, 69% în anul 1990 la 19,33% în anul 2011. 

Această evoluţie arată o tendinţă de îmbătrânire a populaţiei judeţului, mai ales prin corelarea cu evoluţia 

grupei de vârstă 0-14 ani care a înregistrat în această perioadă o evoluţie descendentă, scăzând de la 25,94% 

în anul 1990 la 14,82% din totalul populaţiei în anul 2011. 

Fig.20 - Evoluţia populaţiei în judeţul Galaţi în perioada 1948-2012 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la http://judete.biz/populatie-galati/ 

 

La nivel general, populaţia de vârstă 60 de ani şi peste este mai numeroasă cu 27.289 persoane faţă de 

populaţia din grupa de vârstă 0-14 ani la nivelul anului 2011(Tabel 2).  

O posibilă explicaţie pentru acest fenomen îl poate reprezenta lipsa promovării politicilor pro-nataliste, a 

programelor de încurajare a fertilităţii, precum şi nivelul general de trai scăzut generat de declinul industrial 

din zonă, o mare parte din populaţie activând în acest domeniu. 

Lipsa investitorilor, nevalorificarea potenţialului economic si a capitalului uman a generat în timp o masă de 

şomeri, care trăiesc din veniturile membrilor familiei sau din agricultura de subzistenţă.În acelaşi timp,în 

perioada analizată, grupa de vârstă 15-59 ani înregistrază o evoluţie oscilantă, pentru perioada 1990 -2005, 

când ponderea grupei de vârstă creşte per total cu 5,34 puncte procentuale, iar după această dată, scade 

constant până în anul 2011, ajungând la 65,85% din totalul populaţiei 

În privinţa distribuţiei populaţiei pe medii de rezidenţă , în judeţul Galaţi se contată o evoluţie descrescătoare 

a populaţiei urbane în intervalul 1990-2011, de la 59,14% la 56,22% din totalul populaţiei, spre deosebire de 

mediul rural , unde ponderea populaţiei a crescut cu 2,92% în perioada analizată şi atinge 43,78% . Dinamica 

populaţiei.  

 

Fig.21 - Evoluţia populaţiei pe grupe de vârstă în judeţul Galaţi în perioada 1990-2011 

An de referinţă Pondere 0-14 ani % Pondere 15-59 ani % Pondere populaţie 60 

ani şi peste % 
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1990 25.94 61.37 12.69 

1995 21.56 63.62 14.83 

2000 19.08 64.48 16.43 

2001 18.58 64.84 16.59 

2002 17.99 65.17 16.83 

2003 17.27 65.59 17.14 

2004 16.64 66.08 17.28 

2005 16.00 66.68 17.34 

2006 15.85 66.66 17.49 

2007 15.63 66.69 17.68 

2008 15.46 66.81 17.72 

2009 15.24 66.47 18.28 

2010 15.08 66.12 18.80 

20117 14.82 65.85 19.33 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, http://www.galati.insse.ro/main.php?id=455 

 

2.4.3. Evoluţia populaţiei şi potenţialul demografic 

La recensământul din anul 2011, populaţia stabilă în cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita 

administrativă/frontalieră a fost de 379.807 persoane, reprezentând aproximativ 71% din populaţia judeţului 

Galaţi. Cea mai mare parte a populaţiei din zona studiată este concentrată în Municipiul Galaţi (249.434 

persoane), iar cele 31 de UAT-uri urbane şi rurale cuprind 127.199 persoane, adică 51% din populaţia totală a 

Municipiului Galaţi. 

Exceptând Municipiul Galaţi, populaţia medie a celor 33 UAT-uri este de 3.951 de locuitori, 13 UAT-uri 

înregistrează o populaţie peste media menţionată, iar în 20 UAT-uri populaţia stabilă este sub media populaţiei 

totale a zonei de studiu. Comparând datele referitoare la populaţia celor 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi cu 

cele din judeţele vecine se pot observa diferenţe mari atât între populaţia judeţelor comparate cât şi între 

populaţia UAT-urilor vencine luate în consideraţie pentru studiul prezent. 

 

Fig.22 - Distribuţia populaţiei în judeţele Galaţi, Vaslui, Vrancea Brăila 

An de 
referinţă 

Denumire Judeţ Populaţie totală 
judeţ 

Populaţie totală a 
UAT-urilor analizate 

Ponderea populaţiei 
UAT-urilor din total judeţ 

2011 jud Galaţi – 34 UAT -uri 536.167 376.631 70,2% 

2011 jud. Vaslui – 8 UAT-uri 395.499 24.915 6,2% 

2011 jud Vrancea – 11 UAT-uri 340.310 51.334 15% 

2011 jud. Brăila -4 UAT-uri 341.212 11.638 3,6% 

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor de la recensământul populaţiei 2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 

                                                           
7
 *) Populaţia la 1 iulie 2011 a fost calculată prin metoda componentelor folosind surse de date administrative pentru migraţia externă. Aceste surse 

nu acoperă întregul fenomen migratoriu, mai ales la nivelul emigraţiei. Ca atare, există o subevaluare severă a acestui fenomen care duce la o 

supraevaluare a populaţiei României .Datele prezentate au caracter provizoriu , urmând ca numărul populaţiei stabile să fie recalculat după 

definitivarea rezultatelor definitive ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 2011 , pentru seriile de timp până la precedentul recensământ.   

 

http://www.galati.insse.ro/main.php?id=455
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Pentru o reflectare cât mai exactă a evoluţiei fenomenelor demografice în timp la nivelul judeţului Galaţi, 

datele statistice asigură informaţii cu privire la numărul şi structura populaţiei, facilitând o prelucrare 

complexă a informaţiilor. În acest sens, se impune analiza potenţialului uman al judeţului în evoluţie, 

comparând datele oferite de din perioada post-decembristă şi până în prezent. 

Intervalele de scădere bruscă au coincis cu o dinamică migratorie accentuată (creşterea fluxurilor migratorii 

externe, în intervalul 1990-1991) şi acutizarea emigraţiei, mai ales cea temporară, din cauza dificultărţilor 

economice (2001-2002). 

Dinamica evoluţiei populaţiei judeţului Galaţi în perioada 2000 – 2012, pune în evidenţă descreşterea continuă 

din tot acest interval. În ansamblul perioadei, populaţia judeţului a scăzut cu 38.975 persoane, de la 643.531 

locuitori în 2000, la 604.556 locuitori în 2012. Procentual, scăderea înregistrată în această perioadă este 6,1 %.  

Fig.23 - Evoluţia populaţiei judeţului Galaţi în perioada 1990-2012 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică, https://statistici.insse.ro/shop/ 

Acelaşi model de descreştere continuă a populaţiei îl observăm şi în cazul populaţiei urbane a judeţului Galaţi 

pentru intervalul 1990-20118. Astfel, populaţia urbană a înregistrat o scădere de 11,4% (44.433 locuitori). În 

mod contrar, populaţia rurală înregistrează o creştere de.0,8 % până în anul 2004, după această dată urmând o 

scădere constantă. La nivel general, populaţia urbană a avut o evoluţie oscilantă faţă de populaţia rurală care a 

scăzut doar cu 0,4%, de la 265.515 persoane în anul la 264.695 persoane în anul 2011. 

 

Fig.24 - Evoluţia populaţiei pe medii în judeţul Galaţi în perioada 1990-2011 

                                                           
8
 Pentru anul 2012, nu au fost gasite date disponibile, populaţia  pentru 2011 a fost calculată prin metoda componentelor folosind surse de date 

administrative pentru migraţia externă  

https://statistici.insse.ro/shop/
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*) Datele prezentate au caracter provizoriu , urmând ca numărul populaţiei stabile să fie recalculat după definitivarea rezultatelor 
definitive ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 2011 , pentru seriile de timp până la precedentul recensământ 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, http://www.galati.insse.ro/main.php 

 
 

 

2.4.4. Densitatea populaţiei 

Densitatea populaţiei reflectă gradul de încărcătură umană al unui teritoriu şi reprezintă un indicator privind 

presiunea societăţii asupra mediului şi pune în evidenţă capacitatea acestuia de a răspunde necesităţilor 

acesteia.9 În anul 2012, la nivelul Regiunii Sud-Est densitatea populaţiei este distribuită neuniform, cele mai 

ridicate densităţi sunt în judeţele Galaţi (135 locuitori/ km²) şi Constanţa (102 locuitori/ km²), iar cele mai mici 

densităţi ale populaţiei, datorită şi caracterisiticilor fizico-geografice sunt în judeţul Tulcea (28 locuitori/ km²). 

Fig.25 - Densitatea populaţiei în Regiunea Sud-Est, anul 2012 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică, https://statistici.insse.ro/shop/ 

Comparativ cu anul 2012, în anul 2010, densitatea populaţiei judeţene urbane era de 140,4 locuitori/km². În 

privinţa densităţii populaţiei şi a locuirii se pot observa următoarele particularităţi: cea mai mare densitate a 

populaţiei se găseşte în municipiul Galaţi; iar aproximativ jumătate din populaţie este concentrată pe 10 % din 

suprafaţa totală a judeţului (zona Municipiului Galaţi şi a comunelor învecinate acestuia – -Şendreni, Smârdan, 

Vânatori, Tuluceşti)10.  

Municipiul Galaţi ocupă o suprafaţă de 246 km², reprezentând circa 6% din suprafaţa judeţului Galaţi. Datorită 

scăderii continue a volumului populaţiei zonei în perioada 2001 – 2010, a scăzut în acelaşi ritm şi densitatea 

                                                           
9
 PATJ Botoşani,Elaborator Universitatea din Bucureşti, Tălângă, C., Zamfir, D., Stoica, I.V.,  2009, pag. 18 

10
 PATJ Galaţi, Elaborator INCD URBAN – INCERC, sucursala URBANPROIECT, 2011  

https://statistici.insse.ro/shop/
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populaţiei de la 1343 locuitori/km² în 2000 la 1173 locuitori/km² în 2010.  

Valoarea mare a densităţii demonstrează importanţa municipiului atât în rândul UAT urbane din judeţul Galaţi 

cât în rândul UAT urbane din Regiunea Sud-Est11. Astfel se confirmă poziţia municipiului în reţeaua naţională 

de localităţi, ca localitate de rang I, potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional, secţiunea a IV-a “Reţeaua de localităţi“, cu modificările şi completările 

ulterioare. La nivelul celor 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/frontalieră, 

densitatea medie este de 105 locuitori/ km². În mediul urban, cea mai mare densitate revine Municipiului 

Galaţi, urmat la mare distanţă de oraşul Bereşti (54 locuitori/ km²) 

Fig.26 - Densitatea populaţiei în cele 34 UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/frontalieră 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din Fişa Localităţilor 

 

În mediul rural valorile densităţii variază pe un ecart cuprins între 27şi 205 loc./ km² în funcţie de evoluţia 

fenomenelor demografice, dar mai ales datorită factorilor de natură economică şi fizico-geografică.  Valorile 

                                                           
11

 Densitatea populaţiei urbane în Regiunea Sud-Est era de 450 loc-km², cf „Actualizare P.U.G. Brăila, Studiu de fundamentare privind analiza 

condiţiilor socio-economice”, Urbanproiect INCD, 2012,pag 7 
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densităţii populaţiei variază în funcţie de rangul comunelor şi se situează peste media naţională (93,2 loc/km²) 

în: Ghidigeni, Iveşti, Lieşti, Tudor Vladimirescu, Tuluceşti, Cosmeşti şi Brăhăşeşti şi într-un caz singular peste 

media judeţeană (140,4 loc/km².) faţă de care se detaşează comuna Brăhăşeşti (205 locuitori/ km²), cu o 

densitate comparabilă cu a centrelor urbane mari. 

Analiza repartiţiei teritoriale a densităţii populaţiei relevă valori mai mari în jumătatea de vest a judeţului 

precum şi în Municipiul Galaţi, partea de est a judeţului având valori sub 74 locuitori/ km². 

Indicele de arealitate este definit ca raport între suprafaţa teritoriului locuit şi numărul populaţiei respective , 

exprimat ca număr de kilometri pătraţi pe locuitor. Valorile indicelui de arealitate pentru cele 34 UAT-uri din 

judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/frontalieră, în anul 2010, confirmă disponibilităţile pentru o 

încărcătură demografică mult mai mare decât cea actuală. Valorile cele mai mari 3-3,64 km² pentru un locuitor 

se înregistrează în UAT-urile: Cavadineşti , Nămoloasa, Oancea, Suceveni şi Vlădeşti, iar cele mai mici valori  se 

situează între 0,49 -1,00 km² în Mun Galaţi, Brăhăşeşti, Cosmeşti, Iveşti, Lieşti, Tudor Vladimirescu şi Tuluceşti. 

 

Fig. 27 -  Indicele de arealitate în cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/frontalieră 

Nr. 
Crt.. 

Denumire UAT Suprafaţa Ha Suprafaţa 
km² 

Populaţia 
totală 2010 

Indice arealitate km² 

1 MUN. GALAŢI 24602 246 288494 0.09 

2 BALABANESTI 5496 54.96 2163 2.54 

3 BALASESTI 6479 64.79 2467 2.63 

4 BERESTI 5901 59.01 3208 1.84 

5 BERESTI-MERIA 9603 96.03 3983 2.41 

6 BRAHASESTI 4373 43.73 8950 0.49 

7 BRANISTEA 6195 61.95 4222 1.47 

8 BUCIUMENI 4505 45.05 2570 1.75 

9 CAVADINESTI 11016 110.16 3044 3.62 

10 CERTEŞTI 6372 63.72 2392 2.66 

11 COSMESTI 4542 45.42 6691 0.68 

12 FOLTESTI 6900 69 3443 2.00 

13 FRUMUSITA 10891 108.91 5416 2.01 

14 FUNDENI 4232 42.32 3944 1.07 

15 GHIDIGENI 7031 70.31 6572 1.07 

16 GOHOR 5197 51.97 3572 1.45 

17 INDEPENDENTA 6825 68.25 4852 1.41 

18 IVESTI 8955 89.55 9684 0.92 

19 LIESTI 8912 89.12 10787 0.83 

20 MASTACANI 6522 65.22 4883 1.34 

21 MOVILENI 4005 40.05 3280 1.22 

22 NAMOLOASA 6967 69.67 2055 3.39 

23 NICORESTI 6672 66.72 3990 1.67 

24 OANCEA 5227 52.27 1437 3.64 

25 POIANA 3531 35.31 1846 1.91 

26 PISCU 6161 61.61 4974 1.24 

27 PRIPONESTI 5550 55.5 2352 2.36 

28 RĂDEŞTI 3930 39.3 1534 2.56 

29 SENDRENI 4691 46.91 3961 1.18 

30 SUCEVENI 7040 70.4 1963 3.59 
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Nr. 
Crt.. 

Denumire UAT Suprafaţa Ha Suprafaţa 
km² 

Populaţia 
totală 2010 

Indice arealitate km² 

31 T. VLADIMIRESCU 5463 54.63 5445 1.00 

32 TULUCESTI 7262 72.62 7530 0.96 

33 UMBRARESTI 8092 80.92 7073 1.14 

34 VLADESTI 6131 61.31 1993 3.08 
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor din Fişa Localităţii, 2010 

 

2.4.5. Structura populaţiei pe medii, grupe de vârstă, şi sexe 

Structura pe medii este o caracteristică socială a populaţiei rezultată din intersectarea acesteia ca sistem cu 

sistemul habitatului, adică cu sistemul aşezărilor umane. Cum habitatul uman se împarte în două mari 

categorii, urban şi rural şi populaţia se va împărţi în populaţie urbană şi populaţie rurală12. Cea mai mare parte 

a populaţiei Judeţului Galaţi este concentrată în oraşe, din populaţia totală înregistrată în anul 2010, 56% trăia 

în mediul urban, din care 41% era concentrată în Galaţi. 

După cum indică şi graficul de mai jos, comparativ cu distribuţia populaţiei României pe medii rezidenţiale, 

ponderea populaţiei judeţului Galaţi din urban este mai ridicată decât media la nivel naţional (55%). Populaţia 

rurală a judeţului în anul 2010 este 265.175 persoane şi reprezintă 44% din populaţia totală. Dinamica 

populaţiei judeţului Galaţi pe medii arată un trend descrescător în mediul urban , în perioada 2000 -2010 

populaţia urbană a scăzut cu 4% de la 60% la 56 %. În sens opus, populaţia rurală a cunoscut o creştere cu 4%, 

de la 40% la 44% în intervalul 2000-2010.  

Gradul de urbanizare al judeţului Galaţi , la nivelul anului 2011, era de 54,7%, iar la nivelul celor 34 de UAT-uri 

gradul de urbanizare era semnificativ mai ridicat -66,4%, datorită prezenţei muncipiului Galaţi, care 

concentrează 65,6% din populaţia urbană a zonei de analiză. În cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se 

află la limita administrativă/frontalieră, distribuţia populaţiei arată o pondere ridicată a populaţiei urbane 

(67% ), aproximativ dublu faţă de ponderea populaţiei rurale (34%) . 

Fig.28 - Distribuţia populaţiei la nivelul anului 2010 pe medii în cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita 
administrativă/ frontalieră 

 

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor de la recensământul populaţiei 2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 

 

                                                           
12

 Vert, C., Geografia populaţiei, teorie şi metodologie, Editura Mirton, 2001, Timişoara 
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Structura pe vârste este rezultatul acţiunii evenimentelor de dinamică demografică precum 

creşterea/scăderea natalităţii sau creştere/scăderea migraţi. 

Datele statistice la nivel judeţean reflectă o schimbare semnificativă în ceea ce priveşte evoluţia principalelor 

grupe de vârstă. Dacă populaţia tânară a judeţului (0-14 ani) a avut o dinamică descendentă în perioada 1990-

2011, înregistrând o scădere de 78.971 persoane în intervalul analizat; se poate constata că populaţia vârstnică 

(60 de ani şi peste) a crescut cu 42%. În schimb populaţia adultă (15-59 ani) a avut o dinamică variabilă, 

înregistrând un maximum în anul 2001, urmat de etape sucesive de scăderi şi creşteri, iar începând cu anul 

2005 şi până în anul 2011 trendul s-a menţinut descrescător, de la 413.779 persoane la 398.122 persoane. 

 

Fig.29 - Evoluţia populaţiei pe grupe de vârstă în judeţului Galaţi în perioada 1990-2011 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, http://www.galati.insse.ro/main.php 

 

În anul 2011 populaţia vârstnică avea o pondere ridicată (16%), ceea ce înseamnă că populaţia Judeţului Galaţi 

a fost afectată în mare măsură de procesul de îmbătrânire demografică. 

 

Fig. 30 - Structura populaţiei pe grupe de vârstă la nivelul celor 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/ 
frontalieră 

Nr. Crt. Denumire 
Localitate 

Pondere 
0 – 14 
ani % 

Pondere 
15-24 ani 

% 

Pondere 
25-34 ani 

% 

Pondere 
35-44 ani 

% 

Pondere 
45-54 ani 

% 

Pondere 
55-64 ani 

% 

Pondere 
65 ani şi 
peste % 

 Jud Galati 16 12 13 17 12 14 16 

1 Mun. Galati 13 12 15 18 14 16 13 

2 BALABANESTI 17 13 11 15 10 13 21 

3 BALASESTI 20 11 9 14 8 12 25 

4 ORAS BERESTI 18 11 11 18 11 15 16 

5 BERESTI-MERIA 19 11 12 14 10 14 21 

6 BRAHASESTI 38 15 12 12 7 7 9 

7 BRANISTEA 17 14 13 18 10 13 16 

8 BUCIUMENI 20 13 11 15 10 10 21 

9 CAVADINESTI 17 11 12 15 9 12 24 

10 CERTESTI 19 11 11 14 9 13 23 

11 COSMESTI 17 11 10 14 11 15 21 

http://www.galati.insse.ro/main.php
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Nr. Crt. Denumire 
Localitate 

Pondere 
0 – 14 
ani % 

Pondere 
15-24 ani 

% 

Pondere 
25-34 ani 

% 

Pondere 
35-44 ani 

% 

Pondere 
45-54 ani 

% 

Pondere 
55-64 ani 

% 

Pondere 
65 ani şi 
peste % 

12 FOLTESTI 18 13 11 18 10 13 18 

13 FRUMUSITA 19 13 13 16 10 13 17 

14 FUNDENI 17 11 11 17 9 14 21 

15 GHIDIGENI 28 15 13 13 9 9 13 

16 GOHOR 16 11 10 14 10 12 26 

17 INDEPENDENTA 16 12 12 18 10 14 18 

18 IVESTI 21 14 12 16 9 12 16 

19 LIESTI 18 12 11 16 11 14 19 

20 MASTACANI 19 13 11 17 9 14 17 

21 MOVILENI 19 16 15 16 11 9 14 

22 NAMOLOASA 16 11 10 13 7 12 31 

23 NICORESTI 18 13 12 14 10 13 21 

24 OANCEA 15 9 11 17 9 15 25 

25 POIANA 22 11 11 13 10 10 23 

26 PISCU 17 13 12 17 10 11 19 

27 PRIPONESTI 19 9 9 15 8 13 27 

28 RĂDEŞTI 19 13 13 15 10 11 20 

29 SENDRENI 18 12 16 17 12 13 12 

30 SUCEVENI 16 8 8 15 10 15 29 

31 T. VLADIMIRESCU 16 10 10 17 9 14 24 

34 TULUCESTI 15 12 14 18 11 13 18 

33 UMBRARESTI 18 15 13 17 10 11 16 

34  VLADESTI            18  9 11 17 8 15 23 
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor de la recensământul populaţiei 2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 

 

După cum indică şi tabelul de mai sus de mai sus, se poate observa o distribuţie neuniformă a ponderii 

grupelor de vârstă, media populaţiei de 65 de ani şi peste(20%) este mai mai mare cu 1 punct procentual decât 

media populaţia în vârstă de 0-14 ani şi la mare distanţă de media grupelor de vârstă 35-54 ani(13 %). Analiza 

structurii populaţiei pe grupe de vârstă relevă o tendinţă de îmbătrânire a populaţiei prin scăderea ponderii 

grupelor de vârstă sub 35 de ani şi creşterea ponderii grupelor de vârstă peste 35 ani.  

Analizând structura populaţiei celor 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita 

administrativă/frontalieră se poate vedea faptul că distribuţia acestora este în concordanţă cu distribuţia 

populaţiei pe vârste la nivelul judeţului. Localităţile urbane şi rurale cu cel mai mare procentaj de tineri sunt: 

Şendreni, Mun. Galaţi, Movileni şi Tuluceşti, la polul opus se află Bălăşeşti, Gohor, Nămoloasa, Oancea, 

Priponeşti, Suceveni, unde procentul de persoane cu vârsta de 65 de ani şi peste depăşeşte media judeţeană. 

 

 

 

 

 

 

Fig.31 -  Ponderea populaţiei de 65 de ani şi peste din totalul populaţiei  în cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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administrativă/ frontalieră 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la recensământul populaţiei 2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 

 

Un element sintetic prin care se poate caracteriza structura pe grupe de vârstă a populaţiei este raportul de 

dependenţă demografică, ştiut fiind că grupele de vârstă tânără şi bătrână sunt susţinute economic şi social de 

grupa populaţiei adulte.  

Raportul de dependenţă demografică este raportul dintre numãrul persoanelor de vârstã „dependentã” 

(persoane de sub 15 ani şi de peste 64 ani) şi populaţia în vârstă de muncã (15-64 ani) exprimat la 100 de 

persoane.13 Se ridică întrebarea dacă un număr din ce în ce mai restrâns de persoane active economic pot să 

ofere “suport ” pentru un număr din ce în ce mai mare de persoane dependente economic, în special 

vârstnice. Raportul de dependenţă demografică pentru cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la 

limita administrativă/frontalieră s-a calculat după formula R = (P0-14+P65 şi peste) / P15-64 x 100, pe baza 

                                                           
13

 Haupt, A., Kane, T. T., “Populaţia, definiţii şi indicatori”, 2004, Ediţia a 5-a, Population Reference Bureau, Washington  
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datelor de la recensământul populaţiei din anul 2011. 

 

Fig.32 - Raportul de dependenţă demografică cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/ frontalieră 

Nr. 
crt. 

Denumire UAT Populaţia totală 
0- 14 ani 

Populaţia totală 
65 si peste 

Populaţia 
totală 15-64 

ani 

Raport de 
dependenta 
demografică 

 JUD.GALAŢI 87298 84170 654178 26 

1 MUN. GALAŢI 32972 32618 328997 20 

2 BALABANESTI 359 435 2344 34 

3 BALASESTI 460 582 2272 46 

4 ORAS BERESTI 519 475 3459 29 

5 BERESTI-MERIA 702 796 4048 37 

6 BRAHASESTI 3371 764 8837 47 

7 BRANISTEA 692 629 4852 27 

8 BUCIUMENI 466 488 2548 37 

9 CAVADINESTI 526 752 3365 38 

10 CERTESTI 425 501 2315 40 

11 COSMESTI 885 1074 5741 34 

12 FOLTESTI 558 539 3575 31 

13 FRUMUSITA 897 794 5650 30 

14 FUNDENI 631 772 4054 35 

15 GHIDIGENI 1612 778 6370 38 

16 GOHOR 521 837 3318 41 

17 INDEPENDENTA 706 785 5199 29 

18 IVESTI 1756 1318 9777 31 

19 LIESTI 1577 1679 10130 32 

20 MASTACANI 895 782 5282 32 

21 MOVILENI 620 466 4124 26 

22 NAMOLOASA 343 672 2119 48 

23 NICORESTI 637 773 3976 35 

24 OANCEA 210 359 1581 36 

25 PISCU 796 918 5603 31 

26 PRIPONESTI 425 611 2131 49 

27 SENDRENI 665 448 4630 24 

28 SUCEVENI 283 534 1776 46 

29 T. VLADIMIRESCU 790 1161 5199 38 

30 TULUCESTI 1081 1311 8746 27 

31 UMBRARESTI 1203 1029 8094 28 

34 VLADESTI 349 447 2117 38 

33 POIANA 367 394 925 82 

34 RĂDEŞTI 280 292 918 62 
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor de la recensământul populaţiei din anul 2011 http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2 

 

Tabelul raportului de dependenţă (Tabel 5) indică valori cuprinse între 20% şi 82 %. Aproximativ ¾ din totalul 

UAT-urilor au valori sub 40% cu excepţia celor situate în nordul teritoriului judeţean, care au valori situate 

între 41% şi 82%. Această structură pe grupe de vârstă, corelată şi evoluţia negativă a bilanţului total al 

populaţiei (vezi tabel 9)generează probleme în asigurarea revitalizării localităţilor şi implicit a activităţilor 

social-economice. 
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Structura pe sexe a populaţiei la nivelul judeţului Galaţi se remarcă printr-o pondere superioară a populaţiei 

feminine la nivel general în perioada 1990-2011. Totodată dinamica pe sexe arată un declin mai accentuat al 

populaţiei masculine faţă de populaţia feminină a judeţului, care este mai numeroasă cu 3,3% decât populaţia 

masculină. Pentru intervalul 1990-2011, populaţia masculină a scăzut cu 31.073 persoane, pe când populaţia 

feminină a scăzut doar cu 14 180 persoane. Structura pe sexe a populaţiei celor 34 UAT-uri din judeţului Galaţi 

care se află la limita administrativă/frontalieră nu diferă de situaţia la nivel regional şi naţional, respectiv o 

uşoară pondere a populaţiei de sex feminin.  

Fig.33 - Ponderea persoanelor de sex feminin din totalul populaţiei celor 34 UAT-uri din judeţului Galaţi care se află la limita 
administrativă/frontalieră, 2010 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din Fişa Localiăţii, 2010 

Pentru a avea o imagine sintetică a acestui fenomen s-a întocmit tabelul cu indicele de feminitate (Tabel nr.5). 

precum şi cartograma indicelui de masculinitate al populaţiei la nivelul ultimului recensământ (2011) 

Jumătatea de nord a judeţului şi zona de sud este caracterizată de o pondere mai mare a populaţiei de sex 

feminin. 
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Fig.34 - Indicele de feminitate la nivelul celor 34 UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/frontalieră în anul 
2010 

Denumire UAT Populaţie 
totală* 

Femei Bărbaţi Raport feminitate % 

     MUN. GALAŢI 288494 149577 138917 108 

     BALABANESTI 2163 1084 1079 100 

     BALASESTI 2467 1210 1257 96 

      BERESTI 3208 1599 1609 99 

     BERESTI-MERIA 3983 1976 2007 98 

     BRAHASESTI 8950 4589 4361 105 

     BRANISTEA 4222 2138 2084 103 

     BUCIUMENI 2570 1337 1233 108 

     CAVADINESTI 3044 1498 1546 97 

     CERTEŞTI 2392 1172 1220 96 

     COSMESTI 6691 3279 3412 96 

     FOLTESTI 3443 1699 1744 97 

     FRUMUSITA 5416 2716 2700 101 

     FUNDENI 3944 1988 1956 102 

     GHIDIGENI 6572 3201 3371 95 

     GOHOR 3572 1773 1799 99 

     INDEPENDENTA 4852 2501 2351 106 

     IVESTI 9684 4795 4889 98 

     LIESTI 10787 5382 5405 100 

     MASTACANI 4883 2379 2504 95 

     MOVILENI 3280 1585 1695 94 

     NAMOLOASA 2055 1049 1006 104 

     NICORESTI 3990 2052 1938 106 

     OANCEA 1437 711 726 98 

     POIANA 1846 921 925 100 

     PISCU 4974 2452 2522 97 

     PRIPONESTI 2352 1207 1145 105 

     RĂDEŞTI 1534 765 769 99 

     SENDRENI 3961 1966 1995 99 

     SUCEVENI 1963 988 975 101 

     T. VLADIMIRESCU 5445 2774 2671 104 

     TULUCESTI 7530 3725 3805 98 

     UMBRARESTI 7073 3544 3529 100 

     VLADESTI 1993 960 1033 93 
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor din Fişa localităţii 

Populaţia masculină în cele 34 UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/frontalieră în anul 

2010 are o pondere mai mică decât populaţia feminină în special în:  

Mun. Galaţi, Brăhăşeşti, Braniştea, Buciumeni, Independenţa, Nămoloasa, Nicoreşti, Priponeşti şi Tudor 

Vladimirescu. UAT-rile în care populaţia masculină este majoritară, cu valori cuprinse între 50,54%- 51,83% 

sunt:Folteşti, Piscu, Cavadineşti, Bălăşeşti, Cosmeşti, Certeşti, Măstăcani, Ghidigeni, Movileni şi Vlădeşti. 
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Fig.35 - Ponderea persoanelor de sex masculin din totalul populaţiei celor 34 UAT-uri din judeţului Galaţi care se află la limita 
administrativă/frontalieră, 2010 

 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din Fişa Localiăţii, 2010 

 

Raportul de masculinitate reprezintă numărul populaţiei de sex masculin raportat la numărul populaţiei de sex 

feminin, exprimat procentual. 

UAT-urile în care raportul de masculinitate este ridicat (peste 102 bărbaţi la 100 de femei) sunt: Bălăşeşti, 

Cavadineşti, Certeşti, Cosmeşti, Folteşti, Ghidigeni, Măstăcani, Movileni, Piscu şi Vădeşti. 
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Fig.36 - Raportul de masculinitate în cele 34 UAT-uri din judeţului Galaţi care se află la limita administrativă/ frontalieră, 2010 
 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din Fişa Localiăţii, 2010 

 

2.4.6. Structura etnică 

Conform datelor oferite de recensământul populaţiei din anul 2011, în judeţul Galaţi procentul cel mai 

însemnat este deţinut de români 90%, dintre minorităţi remarcându-se cea cea a rromilor, urmată de ruşi –

lipoveni, greci, maghiari, turci, germani,italieni, ucrainieni , celelalte având ponderi extrem de mici. Deşi la 

nivel judeţean etnia predominantă este cea română, nu toate unităţile administrativ teritoriale din zonă 

reproduc acest tipar al structurii etnice. Între acestea, Brăhăşeşti, se remarcă printr-o pondere de doar 25% a 

românilor, populaţia majoritară fiind de etnie rromă(5235 persoane). În mod similar UAT-urile Ghidigeni, 

Iveşti, Buciumeni, Frumuşiţa, Movileni, au populaţie majoritară de etnie romă, ponderea românilor în aceste 

UAT-uri variind între 68-81%.  
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Fig.37 - Ponderea etniei române în totalul populaţiei celor 34 UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita 
administrativă/frontalieră, 2010 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Recensământul populaţiei din anul 2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 

 

2.4.7. Mişcarea naturală şi mişcarea migratorie 

Cele două tipuri de mişcări care determină volumul şi structura unei populaţii sunt: mişcarea naturală cu cele 

două fenomene pe care le surprinde – natalitate şi mortalitate. Natalitatea, ca fenomen demografic, este 

măsurată prin rata natalităţii care reprezintă numărul de copii născuţi vii la 1000 de locuitori într-o perioadă 

determinată (un an calendaristic). 

Evoluţia componentelor naturale ale dinamicii populaţiei la nivelul Judeţului Galaţi se înscrie în tendinţele 

generale la nivel regional sau naţional, adică de stabilizare a valorilor natalităţii şi mortalităţii care să 

determine un spor natural negativ şi implicit o scădere a numărului de locuitori. Valorile mortalităţii depăşesc 

valorile natalităţii atât în Regiunea Sud-Est cât şi în Judeţul Galaţi şi la nivelul întregii ţări. 

La nivel regional, rata natalităţii a avut o evoluţie oscilantă în perioada 2000-2011, la nivel general 

manifestându-se o scădere de aproximativ 2 puncte procentuale. Pentru anul 2011 rata natalităţii în Regiunea 
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Sud – Est atinge valoarea de 8,5‰, fiind sub media naţională (9,2‰). 

Fig. 38 - Evoluţia ratei natalităţii în perioada 2000-2011 în Regiunea Sud-Est 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institulul Naţional de Statistică, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

În perioada 2000-2011, conform datelor INSSE rata natalităţii judeţului Galaţi a avut o evoluţie descendentă.  

Fig. 39 -  Rata natalităţii în cele 34 de UAT-uri componente din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/ frontalieră în anul 
2010 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din Fişa localităţii, 2010 

https://statistici.insse.ro/shop/
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Valorile înregistrate în această perioadă sunt inferioare celor înregistrate la nivel regional. Pe medii 

rezidenţiale, ratele natalităţii sunt superioare în zonele rurale faţă de cele din urban. La nivelul celor 34 de 

UAT-uri componente din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/ frontalieră, rata natalităţii 

înregistrează variaţii destul de mari, de la 2‰ la 32‰. UAT-urile care au cele mai ridicate rate ale natalităţii, 

corelate şi cu rate mari ale fertilităţii sunt: Brăhăşeşti şi Ghidigeni, iar Municipiul Galaţi se afă la polul opus, cu 

cea mai mică rată a natalităţii (2,32‰ ). 

Rata generală de fertilitate numită şi rata de fertilitate, reprezintă numărul de născuţi-vii la 1.000 de femei de 

vârstă fertilă (15-49 ani) dintr-un an de referinţă.14 În anul 2010, media ratei generale de fertilitate a celor 34 

de UAT-uri componente din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/frontalieră a fost de 53 născuţi 

vii la 1000 de femei în vârstă de 15-49 ani. Din cele 34 UAT-uri analizate,19 UAT-uri aveau valori mai mici de 

53‰ şi în 15 UAT-uri rata generală de fertilitate era cuprinsă între 53‰ şi 156‰. 

Fig.40 - Rata generală a fertilităţii în cele 34 de UAT-uri componente din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/ 
frontalieră în anul 2010 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din Fişa localităţii, 2010 

                                                           
14

 În scopuri statistice, vârsta fertilă la femei este considerată a fi între 15-44 sau 15-49 ani 
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Nupţialitatea şi divorţialitatea, rate ce măsoară numărul de căsătorii, respectiv divorţuri la 1000 de locuitori, 

sunt indicatori ce dau informaţii asupra modelului de familie spre care se tinde în teritoriul analizat. La nivel 

regional se poate constata o scădere a numărului căsătoriilor în perioada 2000-2011, corelată cu o evoluţie 

acendentă a numărului divorţurilor, situaţie prezentă şi la nivel naţional. Dinamica judeţeană arată o evoluţie 

oscilantă a celor două fenomene atât în mediul urban, cât şi în mediul rural. Dacă în perioada 200-2007, 

nupţialitatea a înregistrat un trend crescător în ambele medii atingând un maxim în anul 2007,începând cu 

anul 2008 şi până în anul 2011 aceasta înregistrează o curbă descendentă, ajungând la 5,3‰ în urban şi 3,4‰ 

în rural.  

Evoluţia divorţialităţii la nivel judeţean indică o rată mai crescută în mediul urban(2,78‰) faţă de rural(1,28‰) 

în intervalul 2000-2011, iar la nivel general rata este superioară faţă de Regiunea Sud-Est(1,79‰), dar şi în 

raport cu media naţională (1,68‰) 

 

Fig.41 - Evoluţia nupţialităţii şi divorţialităţii pe medii în jud. Galaţi în perioada 2000-2012 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

În anul 2010, din cele 34 de UAT-uri componente din judeţul Galaţi care se află la limita 

administrativă/frontalieră, 10 UAT-uri au o rată a nupţialităţii peste media judeţeană(4,5‰). Între acestea, 

comuna Brăhăşeşti are cele mai multe căsătorii la 1000 de locuitori (8‰), urmată de municipiul Galaţi care 

înregistrează 6 căsătorii la 1000 de locuitori.Media ratei divorţialităţii în cele 34 de UAT-uri este de 4‰, iar 

cele mai mici valori se înregistreză în comunele: Bălăbăneşti(2‰), Gohor(2‰), Oancea(2‰),Priponeşti(1‰), 

Suceveni (1 ‰). 

 

 

 

https://statistici.insse.ro/shop/
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Fig.42 - Rata generală a nupţialităţii în cele 34 de UAT-uri componente din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/ 
frontalieră în anul 2010 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din Fişa localităţii, 2010 

 

Datele statistice pentru evidenţierea ratei divorţialităţii în cele 34 de UAT-uri componente din judeţul Galaţi 

care se află la limita administrativă/frontalieră în anul 2010 nu au fost disponibile şi nu au putut constitui parte 

a analizei prezente. 

Mortalitatea se măsoară prin rata mortalităţii care reprezintă numărul celor decedaţi la 1000 de locuitori într-

o perioadă determinată (un an calendaristic). La nivelul zonei studiate media ratei mortalităţii oscilează în jurul 

valorii de 15‰ şi este superioară mediilor urbane regionale (8,5‰, în 2011) şi naţionale (9,2‰ în 2011). 

 

 

 



p. 73 

Fig.43 - Rata mortalităţii în cele 32 UAT-uri componente din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/ frontalieră în anul 
2010 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din Fişa localităţii, 2010 

 

Mortalitatea este mai intensă în rural zonei decât în urban, diferenţele fiind determinate, pe lângă structura pe 

vârste a populaţiei (mai îmbătrânită în rural), şi de caracteristici ale serviciilor de sănătate, precum calitatea şi 

acccesibilitatea sau de nivelul de educaţie a populaţiei (mai ridicat în urban). Cele mai afectate comune din 

punctul de vedere al mortalităţii ridicate sunt: Bereşti-Meria, Cavadineşti, Certeşti, Gohor, Nămoloasa, 

Priponeşti, Suceveni, Vlădeşti. 

Sporul natural, expresia mişcării naturale a populaţiei, redă relaţia dintre natalitate şi mortalitate şi se 

calculează ca diferenţă între numărul de naşteri şi cel de decese, ce au avut loc într-un an, raportată la volumul 

populaţiei. În tot intervalul 2000 – 2012, sporul natural a avut valori mult mai mici în judeţul Galaţi comparativ 

cu valorile regionale (vezi tabelul de mai jos). 
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Fig.44 - Evoluţia sporului natural pe medii în perioada 2000-2012( nr. persoane) 

Nivel 
terito

rial 

Medii Anul 
2000 

Anul 
2001 

Anul 
2002 

Anul 
2003 

Anul 
2004 

Anul 
2005 

Anul 
2006 

Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Reg. 
Sud-
Est 

Total 1316 4162 6920 5780 4265 4177 3925 4522 4588 5084 7146 9166 9343 

Urban 626 -409 1729 1106 249 258 504 -106 162 129 -983 2318 2778 

Rural 1942 3753 5191 4674 4514 4435 4429 4416 4750 5213 6163 6848 6565 

Jud. 
Galaţi 

Total 930 51 -967 -499 -422 -605 -563 -876 -821 -784 1438 1825 2091 

Urban 451 88 -426 -176 150 -76 -22 -199 -24 13 -326 -636 -878 

Rural 479 -37 -541 -323 -572 -529 -541 -677 -797 -797 1112 1189 1213 

Sursa : Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institulul Naţional de Statistică, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

Comparativ, se poate observa faptul că sporul natural pentru Judeţul Galaţi provine din natalităţi mult mai 

mici, dar şi din valori mai scăzute ale mortalităţii faţă de regiunea Sud-Est.  

Fig.45 -  Sporul natural în cele 34 UAT-uri componente din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/ frontalieră în anul 2010 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din Fişa localităţii, 2010 

 

https://statistici.insse.ro/shop/


p. 75 

La nivelul judeţului Galaţi, evoluţia mişcării naturale arată tendinţa sporului natural spre valori constant 

negative începând cu anul 2002, fiindcă în anii 2000-2001 acesta a avut valori pozitive. În intervalul analizat 

valoarea negativă a fluctuat, înregistrând un minim în anul 2004, şi a evoluat la cote mult mai scăzute în ultima 

parte a perioadei comparativ cu începutul ei. Valoarea negativă (-1,2‰)15 a sporului natural înregistrat în anul 

2009 la nivelul judeţului Galaţi se datorează exclusiv mediului rural (-3,0‰), în urbanul judeţului sporul natural 

fiind pozitiv (0,1‰). Din cele 34 de UAT-uri analizate ale judeţului Galaţi, 31 UAT-uri se remarcă prin valori 

negative din care 11 UAT-uri au valori între -10‰ şi -17‰ ale sporului natural, restul de 20 de UAT-uri au 

valori inferioare , între -9 ‰ şi -1‰. Numai 3 UAT-uri au valori pozitive ale sporului natural şi anume: 

Brăhăşeşti, Ghidigeni, Şendreni.  

Rata mortalităţii infantile reprezintă frecvenţa deceselor sub un an, raportată la totalul născuţilor vii dintr-o 

perioadă determinată (de obicei un an calendaristic). Dinamica evoluţiei mortalităţii infantile  în perioada 

2000- 2009 arată o scădere de 8,5 puncte procentuale la nivel naţional. Totuşi în perioada analizată reise o 

pondere mai ridicată a mortalităţii infantile la nivel regional decât cea de la nivel naţional şi judeţean, 

exceptând anul 2009.  

Fig.46 - Evoluţia ratei mortalităţii infantile la nivel teritorial în perioada 2000-2009 

 

Sursa : Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institulul Naţional de Statistică, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

Comparativ cu mediile înregistrate la nivel regional (10,5‰) şi naţional (10,1‰) observăm că rata mortalităţii 

infantile în anul 2009 are o valoare mai crescută la nivelul judeţului Galaţi (12,3‰). Şi în acest caz situaţia 

mediului rural este mai îngrijorătoare valoarea înregistrată de această rată atingând aproape valoarea de 

16‰, deşi s-au înregistrat evoluţii pozitive în perioada studiată (în anul 2000 în ruralul judeţului Galaţi se 

înregistra o rată a mortalităţii infantile de 21‰)16. 

 

 

 

                                                           
15

 Conform PATJ Galaţi, pag 158,disponibil la http://www.cjgalati.ro/index.php/informare-publica/patjgalati 
16

  Conform PATJ Galaţi, pag 159,disponibil la http://www.cjgalati.ro/index.php/informare-publica/patjga 

https://statistici.insse.ro/shop/
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Fig.47 - Evoluţia ratei mortalităţii infantile pe medii în judeţul Galaţi în perioada 2000-2009 

 

Sursa : Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institulul Naţional de Statistică,https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

Bilanţul demografic natural reprezintă diferenţa dintre numărul născuţilor vii şi numărul celor decedaţi din 

cadrul unei populaţii într-o unitate de timp. Bilanţul demografic natural ne ajută să descriem şi să înţelegem 

creşterea demografică, şi nu reproducerea populaţiei . În mod corespunzător, vom avea şi o rată a bilanţului 

demografic natural (Rbdn) exprimată matematic astfel: Rbdn= Bdn/Pm *1000 ( unde Bdn=Bilanţ demografic 

natural, Pm=populaţia medie). 

Bilanţul demografic natural în cele 34 UAT-uri componente din judeţul Galaţi care se află la limita 

administrativă/frontalieră în anul 2010 este negativ. Se poate constata astfel că populaţia celor 34 de UAT-uri 

analizate este descrescătoare. Dacă această stare de fapt se prelungeşte în timp, poate duce la dispariţia 

populaţiei (cazul multor popoare în istorie).  

Fiind direct influenţat de evoluţia bilanţului natural al populaţiei indicele de vitalitate în cele 34 de UAT-uri din 

judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/frontalieră a avut valori situate între 32% şi 444% , media 

indicelui de vitalitate înregistrată pentru zona analizată fiind de 71%. UAT-urile în care indicele de vitalitate 

este crescut sunt: Brăhăşeşti, Ghidigeni, Şendreni. 

Fig.47 - Dinamica numărului populaţiei în anul 2010 în cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita 
administrativă/frontalieră 

Nr. 
Crt.  

Denumire UAT Născuţi 
vii 

Decedaţi Bilanţ demografic 
natural (nr. pers.) 

Rata bilanţului 
demografic ‰ 

Indice de 
vitalitate % 

1   Galati 2317 2611 -294 -1 89 

2      BALABANESTI 26 33 -7 -3 79 

3      BALASESTI 22 43 -21 -9 51 

4       BERESTI 25 60 -35 -11 42 

5      BERESTIMERIA 42 98 -56 -14 43 

6      BRAHASESTI 293 66 227 25 444 

7      BRANISTEA 34 51 -17 -4 67 

8      BUCIUMENI 26 33 -7 -3 79 

9      CAVADINESTI 25 69 -44 -14 36 

10      CERTEŞTI 29 52 -23 -10 56 

https://statistici.insse.ro/shop/
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Nr. 
Crt.  

Denumire UAT Născuţi 
vii 

Decedaţi Bilanţ demografic 
natural (nr. pers.) 

Rata bilanţului 
demografic ‰ 

Indice de 
vitalitate % 

11      COSMESTI 62 84 -22 -3 74 

12      FOLTESTI 22 36 -14 -4 61 

13      FRUMUSITA 47 63 -16 -3 75 

14      FUNDENI 31 68 -37 -9 46 

15      GHIDIGENI 94 69 25 4 136 

16      GOHOR 36 84 -48 -13 43 

17      INDEPENDENT 28 63 -35 -7 44 

18      IVESTI 115 128 -13 -1 90 

19      LIESTI 93 148 -55 -5 63 

20      MASTACANI 32 84 -52 -11 38 

21      MOVILENI 36 39 -3 -1 92 

22      NAMOLOASA 17 52 -35 -17 33 

23      NICORESTI 45 76 -31 -8 59 

24      OANCEA 9 28 -19 -13 32 

25      PISCU 30 68 -38 -8 44 

26      POIANA 14 24 -10 -5 58 

27      PRIPONESTI 25 54 -29 -12 46 

28      RĂDEŞTI 12 21 -9 -6 57 

29      SENDRENI 45 43 2 1 105 

30      SUCEVENI 16 39 -23 -12 41 

31     TUDOR 
VLADIMIRESCU 

41 80 -39 -7 51 

32      TULUCESTI 50 107 -57 -8 47 

33      UMBRARESTI 56 89 -33 -5 63 

34      VLADESTI 20 47 -27 -14 43 
Sursa: Calcule proprii pe baza datelor din Fişa localităţii, 2010 

 

Mişcarea migratorie 

Mobilitatea spaţială a populaţiei este influenţată de o serie de facori socio-economici şi politico-istorici şi 

influenţează, la rândul acesteia, evoluţia şi comportamentul demografic din regiune. Migraţia reprezintă 

totalitatea stabilirilor şi plecărilor cu domiciliu înregistrate la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale.  

Înainte de 1989 fluxurile migratorii interne erau orientate dinspre sat spre oraş, situaţie care s-a inversat după 

1990 – numărul celor care se stabilesc în sat fiind mai mare decât al celor care se stabilesc la oraş.  

Tendinţa actuală este de migraţie a populaţiei, cu domiciliu sau cu reşedinţa, şi se manifestă dinspre marile 

centre urbane, către periferia lor. Valorile înregistrate ale sporului migratoriu sunt negative la nivelul zonei în 

toată perioada 2000-2011, reflectând scăderea volumului populaţiei pe baza migraţiei. Fluxurile migratorii sunt 

orientate spre ruralul zonei, volumul stabilirilor de domiciliu în mediul rural devansând plecările. 

Având în vedere că localităţile rurale care gravitează în jurul unor mari centre urbane, cum este şi municipiul 

Galaţi, constituie destinaţii pentru stabilirea domiciliului pentru o mare parte din populaţia zonei, este posibil 

ca atractivitatea urbană combinată cu dorinţa schimbării stilului de locuire şi de viaţă în general să devină 

factori explicativi pentru fenomenul descris.  

Stabilirile de domiciliu în ruralul din proximitatea acestora s-ar explica, de exemplu, prin preferinţele pentru un 
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anumit stil de viaţă (aer curat, spaţii mai largi de locuit), cu costuri mai mici ale traiului şi posibilităţi de 

dobândire a unei locuinţe la preţuri mai convenabile decât în mediul urban. 

La nivelul anului 200917, judeţul Galaţi înregistra un spor migratoriu negativ de -2,0‰, valoare mai mică 

comparativ cu media regională (spor migratoriu de -0,8‰) şi naţională (spor migratoriu de  -0,1‰) şi care 

reflectă un dezechilibru mai accentuat între stabiliri şi plecări la nivel judeţean. Această valoare negativă a 

sporului migratoriu se datorează mediului urban care înregistrează o valoare de -4,7‰, în mediu rural sporul 

migratoriu fiind pozitiv. 

Fig.48 - Mişcarea migratorie a populaţiei în cele 34 UAT-uri componente din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/ 
frontalieră în anul 2010 

Nr. 
Crt. 

DENUMIRE UAT Rata 
imigrări 

Rata 
emigrări 

Spor 
migratoriu 

1 MUN. Galati 11.16 16.14 -1436 

2 BALABANESTI 19.88 30.05 -22 

3 BALASESTI 29.59 24.32 13 

4 BERESTI 19.95 31.48 -37 

5 BERESTI-MERIA 20.09 28.12 -32 

6 BRAHASESTI 25.36 38.32 -116 

7 BRANISTEA 38.13 19.19 80 

8 BUCIUMENI 35.80 26.46 24 

9 CAVADINESTI 30.55 18.40 37 

10 CERTEŞTI 23.83 21.32 6 

11 COSMESTI 21.67 18.83 19 

12 FOLTESTI 31.95 17.43 50 

13 FRUMUSITA 32.87 18.65 77 

14 FUNDENI 24.59 22.31 9 

15 GHIDIGENI 21.15 25.41 -28 

16 GOHOR 21.28 27.44 -22 

17 INDEPENDENTA 28.65 13.19 75 

18 IVESTI 15.70 22.20 -63 

19 LIESTI 13.53 19.47 -64 

20 MASTACANI 0.00 27.03 -132 

21 MOVILENI 24.09 21.95 7 

22 NAMOLOASA 23.84 25.79 -4 

23 NICORESTI 25.06 30.33 -21 

24 OANCEA 33.40 18.79 21 

25 PISCU 23.92 18.30 28 

26 POIANA 23.29 33.59 -19 

27 PRIPONESTI 29.34 16.16 31 

28 RĂDEŞTI 20.86 38.46 -27 

29 SENDRENI 62.86 18.43 176 

30 SUCEVENI 19.36 32.09 -25 

31 TUDOR 
VLADIMIRESCU 

24.43 12.86 63 

32 TULUCESTI 25.76 17.93 59 

33 UMBRARESTI 22.76 16.40 45 

34 VLADESTI 14.05 25.09 -22 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din Fişa localităţii, 2010 
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 Conform PATJ Galaţi, pag 159,disponibil la http://www.cjgalati.ro/index.php/informare-publica/patjga 
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În perioada 2000 – 2009 în judeţul Galaţi soldul migratoriu a înregistrat numai valori negative, ceea ce 

înseamnă că numărul persoanelor plecate cu domiciliul l-a excedat pe cel al persoanelor stabilite cu domiciliul 

pe teritoriul judeţean. Valorile negative înregistrate de sporul migratoriu în perioada analizată sunt cuprinse 

între -2,9‰ valoare înregistrată în anul 2006 şi -0,3‰ valoare înregistrată în anul 2000, având o evoluţie 

oscilantă, cu cele mai multe plecări (16,7‰) şi stabiliri (14,6‰) la mia de locuitori înregistrate în anul 2007. 

 

Fig.49 - Sporul migratoriu în anul 2010 în cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/ frontalieră 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din Fişa localităţii, 2010 

 

În anul 2010, în cele 34 de UAT-uri 34 UAT-uri componente din judeţul Galaţi care se află la limita 

administrativă/frontalieră, sporul migratoriu înregistrează atât valori pozitive în UAT-urile: Braniştea, 

Frumuşiţa, Independenţa, Şendreni, Tudor Vladimirescu, Tuluceşti, cât şi valori negative în Mun. Galaţi, 

Brăhăşeşti, Iveşti, Lieşti, Măstăcani. 

Sporul anual ia în considerare atât mişcarea naturală cât şi cea migratorie. Pentru  cele 34 de UAT-uri din 
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judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/frontalieră media sporului anual înregistrată în anul 2010 

este de aproximativ -6‰. Cele mai mari valori ale sporului anual se înregistrează în comunele: Bereşti –Meria, 

Cavadineşti, Gohor, Nămoloasa, Vlădeşti.  

Fig. 50 - Rata netă de migraţie în anul 2010 în cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/ frontalieră 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din Fişa localităţii, 2010 

 

Rata netă de migraţie (net migration rate) arată efectul net al imigraţiei şi emigraţiei asupra populaţiei unei 

regiuni 18. În anul 2010, pentru cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/ 

frontalieră media ratei nete de migraţiune a fost de 172‰(adică o creştere de 172 de persoane la 1000 de 

locuitori datorită migraţiei). 

Bilanţul demografic migratoriu reprezintă diferenţa dintre numărul persoanelor sosite (imigrate) într-o 

anumită ţară sau zonă şi numărul celor plecate (emigrate) din ţara sau zona respectivă. La nivelul celor 34 de 

                                                           
18

 Haupt, A., Kane, T. T., “Populaţia, definiţii şi indicatori”, 2004, Ediţia a 5-a, Population Reference Bureau, Washington D.C.  
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UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/frontalieră, bilanţul demografic migratoriu este 

negativ, fapt care semnifică un deficit migrator. Pentru unităţile administrative din spaţiul analizat, media 

bilanţului migratoriu se situeză în anul 2010 la -46‰. Din totalul UAT-urilor supuse analizei, 17 UAT-uri au avut 

un bilanţ migratoriu pozitiv. 

Bilanţul demografic general este în consecinţă indicatorul cel mai sintetic, ce reflectă starea a nu mai puţin de 

şase fenomene demografice (natalitatea, mortalitatea, mişcarea naturală, imigraţia, emigraţia şi mişcarea 

migratorie), redând în acelaşi timp intensitatea şi sensul de evoluţie al unei populaţii. 

Bilanţul demografic general reprezintă expresia matematică a mişcării generale a populaţiei (dinamicii 

populaţiei), indicatorul cel mai sintetic, ce cuprinde aşa cum am mai spus şase variabile (natalitatea, 

mortalitatea, bilanţul natural, imigraţia, emigraţia şi bilanţul migratoriu), ce reflectă intensitatea şi sensul de 

evoluţie al unei populaţii19. 

Bilanţul demografic general, cuprinde: bilanţul demografic natural şi bilanţul demografic migrator. În cazul 

celor 34 de UAT-uri componente din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/frontalieră în anul 2010 

bilanţul demografic general este negativ, rezultând faptul că numărul populaţiei este în scădere datorită 

mortalităţii şi emigraţiei, fenomene ce se manifestă pregnant.  

Sub aspectul mediei unităţilor administrative, valoarea se situează la -5‰. . Media pentru fiecare unitate 

administrativă în parte arată situaţii diferite. Cele mai mari valori (negative) corespund Măstăcani(-37.68‰), 

Suceveni(-24.45‰),Vlădeşti (-24.58‰), iar cele mai mici valori negative corespund UAT-urilor: Piscu (-2,01‰), 

Ghidigeni(-0,46‰), Cosmeşti(-0,45‰).Cele mai mari valori pozitive ale bilanţului demografic general se 

înregistrează în: Brăhăşeşti(12,40‰), Braniştea(14,92‰), Şendreni (44,94‰). 

Fig. 51 - Bilanţul demografic general în anul 2010 în cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita 
administrativă/frontalieră 

Nr. Crt. Denumire UAT Rata 
natalitatii 

‰ 

Rata 
mortalitatii 

‰ 

Rata 
imigrari 
‰  

Rata 
emigrari 
‰ 

N+I                  
( Natalitate + 
Imigratie) ‰ 

M+E 
(Mortalitate 
+Emigratie) ‰ 

Bilant demografic 
general ‰ 

1      MUN. Galati 2.32 9.05 11.16 16.14 13.47 25.19 -11.71 

2      BALABANESTI 12.02 15.26 19.88 30.05 31.90 45.31 -13.41 

3      BALASESTI 8.92 17.43 29.59 24.32 38.51 41.75 -3.24 

4      BERESTI 7.79 18.70 19.95 31.48 27.74 50.19 -22.44 

5      BERESTI-MERIA 10.54 24.60 20.09 28.12 30.63 52.72 -22.09 

6      BRAHASESTI 32.74 7.37 25.36 38.32 58.10 45.70 12.40 

7      BRANISTEA 8.05 12.08 38.13 19.19 46.19 31.26 14.92 

8      BUCIUMENI 10.12 12.84 35.80 26.46 45.91 39.30 6.61 

9      CAVADINESTI 8.21 22.67 30.55 18.40 38.76 41.06 -2.30 

10      CERTEŞTI 12.12 21.74 23.83 21.32 35.95 43.06 -7.11 

11      COSMESTI 9.27 12.55 21.67 18.83 30.94 31.39 -0.45 

12      FOLTESTI 6.39 10.46 31.95 17.43 38.34 27.88 10.46 

13      FRUMUSITA 8.68 11.63 32.87 18.65 41.54 30.28 11.26 

14      FUNDENI 7.86 17.24 24.59 22.31 32.45 39.55 -7.10 
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Nr. Crt. Denumire UAT Rata 
natalitatii 

‰ 

Rata 
mortalitatii 

‰ 

Rata 
imigrari 
‰  

Rata 
emigrari 
‰ 

N+I                  
( Natalitate + 
Imigratie) ‰ 

M+E 
(Mortalitate 
+Emigratie) ‰ 

Bilant demografic 
general ‰ 

15      GHIDIGENI 14.30 10.50 21.15 25.41 35.45 35.91 -0.46 

16      GOHOR 10.08 23.52 21.28 27.44 31.35 50.95 -19.60 

17      INDEPENDENTA 5.77 12.98 28.65 13.19 34.42 26.17 8.24 

18      IVESTI 11.88 13.22 15.70 22.20 27.57 35.42 -7.85 

19      LIESTI 8.62 13.72 13.53 19.47 22.16 33.19 -11.03 

20      MASTACANI 6.55 17.20 0.00 27.03 6.55 44.24 -37.68 

21      MOVILENI 10.98 11.89 24.09 21.95 35.06 33.84 1.22 

22      NAMOLOASA 8.27 25.30 23.84 25.79 32.12 51.09 -18.98 

23      NICORESTI 11.28 19.05 25.06 30.33 36.34 49.37 -13.03 

24      OANCEA 6.26 19.49 33.40 18.79 39.67 38.27 1.39 

25      PISCU 6.03 13.67 23.92 18.30 29.96 31.97 -2.01 

26      POIANA 7.58 13.00 23.29 33.59 30.88 46.59 -15.71 

27      PRIPONESTI 10.63 22.96 29.34 16.16 39.97 39.12 0.85 

28     RĂDEŞTI 7.82 13.69 20.86 38.46 28.68 52.15 -23.47 

29      SENDRENI 11.36 10.86 62.86 18.43 74.22 29.29 44.94 

30      SUCEVENI 8.15 19.87 19.36 32.09 27.51 51.96 -24.45 

31      T.VLADIMIRESCU 7.53 14.69 24.43 12.86 31.96 27.55 4.41 

32      TULUCESTI 6.64 14.21 25.76 17.93 32.40 32.14 0.27 

33      UMBRARESTI 7.92 12.58 22.76 16.40 30.68 28.98 1.70 

34      VLADESTI 10.04 23.58 14.05 25.09 24.08 48.67 -24.59 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din Fişa localităţii, 2010 

 

2.4.8. Analiza indicilor dezvoltării – IDC şi IDSL  

În analiza gradului de dezvoltare a judeţului Galaţi, am considerat necesară indicarea existenţei disparităţilor 

de dezvoltare socială prin identificarea localităţilor sărace sau dezvoltate. 

Analiza decalajelor teritoriale de dezvoltare scială este realizată având în vedere posibilele relaţii care se pot 

stabili între cele 34 UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/frontalieră şi judeţe vecine, 

fiind luaţi în considerare indicele dezvoltării comunelor 20(IDC )precum şi indicele dezvoltării sociale locale21 

(IDSL). Pentru Republica Moldova şi Ucraina o asemenea analiză nu a putut fi realizată datorită lipsei datelor 

disponibile care să poată constitui obiectul comparaţiei cu UAT-urile din judeţul Galaţi. 

Măsura dezvoltării comunitare exprimată prin indicele dezvoltării comunei ţine cont de 10 indicatori grupaţi 

în funcţie de: infrastructura de locuire, resursele financiare locale, starea de sănătate a populației, 

condiționată de vârstă, bunurile în gospodăriile populației semnificate de numărul de autoturisme la mia de 

locuitori.  

Desi profilul de dezvoltare al comunei este estimat prin numai 10 indicatori, acestia sunt extrem de bogati in 

                                                           
20

 Sandu, D., Voineagu, V., Panduru, F.,Dezvoltarea comunelor din Romania- Fundamentarea Indicelui de Dezvoltare Comunala si ghidul de utilizare, , 

INS, SAS,  2009; 
21

 Sandu, D., Disparități sociale în dezvoltarea și în politica regională din România, Studiu elaborat în cadrul proiectului Dezvoltarea capitalului 

comunitar din România, CNCSIS-ID 2068 



p. 83 

informatie. In final rezultatele se propun sub forma a trei indici (IDC, IDC10, IDC5), dupa cum urmează: 

- IDC  - IDC cu valori transformate pentru ca media seriei sa fie 50 si abaterea standard 14. Cu cât 

indicele este mai aproape de 0, cu atat comuna este mai saraca; valorile peste 50 indica localitatile cu 

nivel de dezvoltare peste medie 

- IDC10  - decile IDC, 1 - maxima saracie (cele mai sarace 10% comune din tara), 10 - maxima dezvoltare 

(cele mai dezvoltate 10% comune din tara) 

- IDC5  - QUINTILE IDC (1 - comune foarte sarace, 2  - comune sarace, 3 - comune mediu dezvoltate, 4     

- comune dezvoltate, 5 - comune foarte dezvoltate - maxima dezvoltare (cele mai dezvoltate 10% 

comune din ţară) 

Din cele 34 de UAT-uri analizate, există 7 comune care au un nivel de dezvoltare peste medie şi anume: 

Cosmeşti (51), Frumuşiţa (51), Independenţa (55), Lieşti (54), Nicoreşti (51), Oancea (60) şi Şendreni (69). 

Practic, comunele aflate în apropierea Mun. Galaţi şi oraşelor Tecuci şi Târgu Bujor sunt principale receptoare 

ale bunăstării urbane, celelaltate comune rămând la un nivel inferior de dezvoltare, stare caracteristică la 

nivelul tuturor judeţelor din Moldova care au o valoare a indicelui de dezvoltare a comunelor sub media 

naţională. 

Maxima sărăcie (conform IDC 10) caracterizează comunele Poiana şi Vlădeşti, în afară de acestea, în judeţul 

Galaţi acest fenomen mai este prezent şi în comunele: Corni şi Băleni. 

În privinţa clasificării comunelor din punctul de vedere al IDC 5 se pot constata următoarele : 

- 6 comune se încadrează în categoria „foarte sărace”; 

- 9 comune se încadrează în categoria”sărace”; 

- 10 comune se încadrează în categoria “mediu dezvoltate” ; 

- 5 comune se încadrează în categoria “dezvoltate”; 

- 2 comune se încadrează în categoria “ foarte dezvoltate”. 

Profilul comunelor analizate arată o pondere ridicată a comunelor foarte sărace şi sărace(46,8%), şi a celor 

mediu dezvoltate (31,2%), pe când cele dezvoltate şi foarte dezvoltate cumulează doar 21,8% din totalul 

comunelor.  

Aşa cum se prezintă indicele de dezvoltare a comunelor (IDC 2007-2008), judetul Galaţi prezintă 2 axe 

importante de dezvoltare: urmând linia Siretului - zona foarte dezvoltată şi urmând linia Prutului - zona 

predispusă la sărăcie. 

 Prin comparaţie, judeţele vecine manifestă un grad de dezvoltare apropiat, cu diferenţe mai mari sau mai 

mici. La nivel general, comunele aflate la limita administrativă cu Judeţul Galaţi sunt caracterizate de un grad 

de dezvoltare asemănător. Dacă analizăm comunele in aflate la limita administrativă cu judeţul Galaţi, 

observăm faptul că UAT-urile din judeţul Vaslui au cele mai mici valori ale IDC, media comunelor acestuia 
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atinge valoarea de 40, pe când media UAT-urilor din Jud. Brăila şi Vrancea, este de 48, respectiv 42, fapt ce 

semnifică o dezvoltare sub media naţională.Comunele cele mai dezvoltate sunt:Pochidia (56)-jud Vaslui, 

Vânători( 56)şi Suraia(51)-jud Vrancea,Siliştea(50) şi Vădeni (50)-jud. Brăila.  

Disparitățile sociale la nivel local din au o clară structurare pe axele rural-urban, agricol-neagricol, concentrare 

redusă-sporită a populației în teritoriu, accesibilitate la servicii și capital relațional al populației asociat 

diversității culturale. Toate acestea sunt condiționări de impact nemijlocit asupra dezvoltării sociale în sferele 

educației, sănătății, consumului și relațiilor sociale. 

Indicele dezvoltării sociale locale (IDSL) este util în identificarea principalelor disparităţi în dezvoltarea socială 

şi permite estimarea nivelului de dezvoltare socială atât pentru comune cât și pentru orașe. 

În structura indicelui IDSL sunt integraţi şapte indicatori : stoc de educaţie, vârsta medie a persoanelor de 

peste 14 ani, speranţa de viaţă la naştere, numărul de autoturisme la mia de locuitori, suprafaţa medie a 

locuinţei, consumul de gaze pe locuitor, categoria de mărime a localităţii. 

În anul 2008, valoarea numerică medie a acestui indice pentru Regiunea Sud-Est este 67 şi semnifică un nivel 

mediu de dezvoltare. Constatarea faptului că “Sărăcia rurală este, în continuare, semnificativ favorizată de 

accesibilitatea redusă spre centrele urbane, de calitatea proastă a infrastructurii de acces și de ocuparea 

preponderent agricolă a populației.Independent de acești factori, localizarea regională în estul sau în sudul 

țării are efecte similare de favorizare a sărăciei rurale22” este valabilă şi în cazul judeţului Galaţi.  

Pentru comune, tendința este ca indicele să aibă valori mai ridicate dacă acestea sunt mai apropiate de oraş şi 

de un drum european. Din cele 34 de UAT-uri analizate, comunele Cosmeşti, Independenţa, Braniştea şi 

Şendreni se află în această situaţie favorabilă, fiind în apropiere de municipiile Tecuci şi Galaţi.  

Sunt situații în care apropierea de oraș, nedublată de o buna infrastructură pentru transport duce la sărăcie, 

nu la dezvoltare, la emigrare definitivă , nu la navetism. UAT-urile aflate în partea de vest a judeţului sunt 

caracterizate de un grad mediu de dezvoltare, spre deosebire estul judeţului unde predomină comunele sărace 

(mai puţin două comune-Frumuşiţa şi Folteşti - aflate în apropierea Municipiului Galaţi). Din total UAT-urilor 

analizate, ponderea cea mai ridicată o au comunele sărace (52%), urmate de comunele mediu dezvoltate 

(32%), comunele dezvoltate (15%). O pondere extrem de mică (1%) este deţinută de Municipiul Galaţi şi oraşul 

Bereşti, clasificate ca oraşe mediu dezvoltate, respectiv sărace.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Sandu, D., Disparități sociale în dezvoltarea și în politica regională din România,pag 5,.  Studiu elaborat în cadrul proiectului Dezvoltarea 

capitalului comunitar din România, CNCSIS-ID 2068,  
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Fig. 52 - Indicele dezvoltării sociale locale în cele în cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita 
administrativă/frontalieră la nivelul anului 2008 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din valorile indicelui de dezvoltare a comunelor, https://sites.google.com/site/dumitrusandu/bazededate 

 

Comparând nivelul de dezvoltare socială al UAT-urilor aflate la limita administrativă a judeţului Galaţi cu cele 

din judeţele vecine se pot observa disparităţi interjudeţene, cele mai multe UAT-uri având un nivel scăzut sau 

mediu de dezvoltare. Sărăcia rurală a comunelor aflate la limita administrativă cu judeţul Galaţi este 

determinată în mare parte de accesibilitatea redusă spre centrele urbane şi de calitatea deficitară a 

infrastructurii de acces. Singurele localităţi dezvoltate aflate la limita administrativă cu judeţul Galaţi sunt 

Vânători (57) şi Suraia (56) din judeţul Vrancea. În schimb, oraşele Murgeni şi Mărăşeşti sunt oraşe sărace, cu 

un grad de dezvoltare scăzut, asociat cu o calitate a vieţii nesatisfăcătoare. Din totalul UAT-urilor ce se 

învecinează cu judeţul Galaţi, în partea de vest 43% sunt comune sărace, fapt ce face ca zona să devină 

atractivă pentru posibilele fluxuri migratorii de populaţie din judeţele Vaslui, Vrancea şi Brăila.  
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Sinteza analizei 

 

În general se poate constata faptul că, din punct de vedere demografic, judeţul Galaţi este un judeţ urbanizat, 

afectat de fenomonele demografice caracteristice la nivel naţional: dinamica descendentă a populaţiei şi 

existenţa a numeroase zone cu risc de depopulare, tendinţa puternică de îmbătrânire, prin creşterea ponderii 

grupei de vârstă de 65 de ani şi peste, scăderea capitalului uman tânăr în populaţia totală corelată cu o rată 

crescută de mortalitate infantilă, mult peste media UE, rata mare a migraţiei în ţările din vestul Europei, 

ponderea crescută a populaţiei în vârstă de muncă în zonele urbane, care sunt afectate de declinul industrial şi 

de o rată mare a şomajului. 

Cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/ frontalieră sunt definite de o evoluţie 

negativă a populaţiei urbane şi o tendinţă de creştere a populaţiei rurale în sud-vestul judeţului, completate de 

zona estică aflată în pericol de depopulare (comunele Oancea, Suceveni, Vlădeşti) şi cu un grad redus de 

accesibilitate. 

 În schimb, atuurile principale sunt reprezentate de localităţile dezvoltate din punct de vedere social (IDSL 

peste 50) care se află în proximitatea zonelor urbane, în special cele aflate în apropierea municipiului Galaţi. 

Din cele 34 de UAT-uri analizate, există 7 comune care au un nivel de dezvoltare peste medie (IDC peste 50), 

practic, comunele aflate în apropierea Mun. Galaţi şi oraşelor Tecuci şi Târgu Bujor sunt principale zone rurale 

cu o calitate a vieţii mai mare decât în restul localităţilor, în principal datorită acccesibilităţii crescute spre 

centrele urbane , accesul mai facil la servicii de sănătate şi educaţionale. 

În contextul unui mediu economic instabil şi a lipsei de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, accentuarea 

raportului de dependeţă demografică în cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita 

administrativă/ frontalieră generează probleme în asigurarea revitalizării localităţilor aflate în partea de est şi 

implicit a activităţilor social-economice. 

În privinţa relaţiilor cu UAT-urile din judeţele vecine, până în prezent nu au fost iniţiate asocieri sau 

parteneriate interjudeţene pentru rezolvarea problemelor comune, chiar dacă acestea se confruntă cu 

probleme demografice şi de dezvoltare socială silmilară. 
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Fig.53 - Sinteza analizelor în cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/frontalieră 

 

Sursa: Contribuţia autorului 
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2.5. Mediu și ecologie 

 

Educația ecologică 

 

Introducere 

“Educația copilului trebuie să urmărească dezvoltarea respectului față de mediul natural” (Art.29, Convenția 

cu privire la Drepturile Copilului) 

Corelarea intereselor umanității în conformitate cu legile naturii este unica premisa a continuității vieții pe 

Terra. 

Acțiunea de protecție a mediului se poate realiza pe deplin, numai prin asocierea măsurilor de ordin juridic şi 

administrative cu cele de ordin educațional. Schimbarea mentalității oamenilor nu este uşoară, dar fără o 

educație în acest sens, orice acțiune de ocrotire a mediului este sortită eşecului. 

Pentru că, în prezent, oamenii folosesc (abuzând deseori, cu bună ştiinţă sau fără) resursele naturale ale 

pământului. În fiecare colţ al lumii, omenii taie păduri, extrag minerale şi surse de energie, erodând solul de la 

suprafaţă, poluând aerul şi apa, creând deşeuri primejdioase şi producând o ruptură a zonelor naturale într-un 

ritm fără precedent în istoria vieţii pe pământ. Deoarece cerinţele care decurg din suprapopulare şi dezvoltare 

cresc, devine tot mai greu pentru oameni să-şi satisfacă nevoile şi dorinţele. Şi devine de asemenea imposibil 

să scape de consecinţele degradării serioase a mediului: dispariţia speciilor, extinderea deşertului, 

contaminarea cu pesticide, creşterea problemelor de sănătate, foametea, sărăcia şi chiar pierderea de vieţi 

umane. Mulţi experţi sunt îngrijoraţi de faptul că, dacă acest ritm de distrugere continuă, vom fi martorii 

distrugerii treptate chiar a sistemelor care sprijină viaţa pe pământ. 

Educaţia pentru mediu nu este doar o formă de educaţie, un instrument în rezolvarea  problemelor de mediu 

sau în gestionarea resurselor naturale. Este un proces de o  dimensiune esenţială în recunoaşterea valorilor 

mediului înconjurător şi definirea  conceptelor privind mediul având ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii. 

 Educația ecologică începe, sau ar trebui să înceapă, din frageda copilărie. Ea contribuie la formarea unei 

conştiințe ecologice şi a unei gândiri ecologice despre natură, din care rezultă o comportare atentă şi corectă 

față de ea. Acest tip de  educaţie urmăreşte inducerea, în special în instituţiile de învăţământ, a dinamicii 

sociale cu privire la educaţie (cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori), care să stimuleze dezvoltarea 

personală, abordarea colaborativă și critică, dar şi asumarea  responsabilităţilor cu privire la deciziile luate 

pentru menţinerea calităţii mediului.  

În procesul de învăţare, educaţia ecologică este similară cu educaţia pentru protecţia  mediului, fiind 

diferenţiată de aceasta prin trei abordări esenţiale. 

Educaţia ecologică este un proces educaţional format din cinci elemente bazate pe concepte individuale: 
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 conştientizarea “să ajuţi oamenii să devină conştienţi de faptul că sunt alegeri pe care ei le pot face în 

calitate de consumatori, dar aceste alegeri pot avea multiple implicaţii asupra mediului înconjurător” 

 cunoştinţele “ajută la înţelegerea interrelaţiilor din lumea vie, astfel încât oamenii să înţeleagă cum 

interacţionează cu mediul, ce probleme pot apărea precum şi cum pot fi acestea rezolvate” 

 atitudinile “tendinţe consistente de selectare preferenţială a unor alternative de răspuns în situaţii 

specifice, pornind de la valori sau caracteristici personale stabile”; 

 aptitudinile - abilităţi, talentele şi aptitudini - cu caracter individual “eficienţă și competenţe în 

efectuarea sau rezolvarea cu succes a unor sarcini sau activităţi specifice” 

 implicarea încurajează elevii să-şi aplice cunoştinţele dobândite, să participe activ la luarea deciziilor, 

să-şi susţină propria opinie. Acest proces poate duce la schimbarea comportamentului individual și 

creşterea încrederii de sine. 

Educaţia ecologică este un proces care are scopul să îmbunătăţească calitatea vieţii prin asigurarea oamenilor 

cu „uneltele” de care au nevoie pentru a rezolva şi împiedica problemele de mediu. Educaţia de mediu poate 

ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi angajamentul de care au nevoie pentru a 

gospodări eficient resursele pământului şi de a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului.  

Problemele de mediu sunt urgente şi trebuie abordate de întreaga comunitate, iar educaţia trebuie să fie o 

parte integrantă a soluţiei. Opiniile divergente privind starea mediului, consecinţele degradării acestuia şi rolul 

educaţiei sunt bune subiecte de discuţie şi dezbatere. De asemenea educaţia ecologică n-ar trebui să impună 

oamenilor un anumit fel de a gândi, ea poate ajuta oamenii să înveţe cum să gândească - inclusiv cum să 

rezolve problemele, să ia decizii, să cântărească opţiunile şi să alinieze valorile cu acţiunile personale. 

 

Metode de predare a educației ecologice 

Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate şcolară, activităţi ştiinţifice, artistice, practice, 

sportive sau religie. Din multitudinea formelor de manifestare menţionăm: observaţii în natură, experimente, 

povestiri ştiințifice, desene, plimbări, drumeţii, excursii, vizionare de diapozitive sau expuneri activităţi, jocuri 

de mişcare instructiv - distractive, labirinturi ecologice, vizitarea muzeelor, expoziții, spectacole, vizionari de 

emisiuni TV cu specific educaţional, concursuri. 

Pot fi abordate diferite teme în funcție de subiectul propus "Să ocrotim natura", "Poluarea în diferite 

anotimpuri", "Ce se întâmplă iarna cu plantele și animalele?", "Ce ştim despre pădure?" "Natura se trezeşte la 

viaţă", "Copac tânăr, copac bătrân", "Ce ne învaţă natura?", "S.O.S. natura...", "Culorile și sănătatea", 

"Aspectul cartierului meu, satului meu", "Curiozități ecologice", "Pământul, planeta vie", "Măşti și costume 

ecologice", etc. Procesul de învăţare adoptat va fi  susţinut de materiale didactice variate, mijloacele audio-

vizuale, aplicaţii de teren, utilizate în practica educaţiei ecologice. Pe de altă parte, educaţia ecologică sporeşte 

conştientizarea problemelor şi înţelegerea valorilor personale prin „descoperirea” atitudinii și înţelegerii, 
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ajutându-i pe elevi să-şi evalueze şi să-şi clarifice sentimentele în ceea ce priveşte mediul și cum contribuie la 

problemele acestuia.  

Ajută fiecare persoană să înţeleagă faptul că oamenii au valori diferite, iar conflictele dintre acestea trebuie 

abordate pentru a preveni și rezolva, în final, problemele de mediu. Educaţia de mediu este și practică, în 

sensul învăţării unor lucruri cum ar fi plantarea unui copac până la reducerea consumului sau cum să trăim 

producând un impact negativ cât mai mic asupra mediului. 

Metodele și tehnicile folosite în educaţia ecologică sunt adaptate în funcţie de grupele de vârstă ale copiilor 

(preşcolari, şcolari sau liceeni), fiind grupate în patru categorii: 

a. Metode de comunicare: orală (pozitive, interogative, rezolvarea problemelor); scrisă (consultarea 

manualelor și analiza pe text); vizuală (limbajul cuvântului, imaginii, sunetului); de comunicare interioară 

(bazate pe limbajul intern). 

b. Metode de explorare sistematică a realităţii obiective: directă (observaţia sistematică, cercetarea 

documentelor, studiul de caz) și indirectă (demonstraţia, modelarea etc.). 

c. Metode fundamentate pe acţiune practică: externă, reală (exerciţiul în aer liber, lucrările practice, activităţi 

creative) şi fictive sau simulare (jocuri didactice, jocuri de simulare). 

d. Instruirea informaţională: instruirea cu ajutorul calculatorului (lecţiile interactive prin programul AEL-

Advanced eLearning); simularea unor procese şi fenomene naturale în laboratoarele şcolare sau în cadrul 

lecţiilor AEL; folosirea hărţilor interactive și a imaginilor satelitare etc. Toate aceste metode deservesc 

învățării, cunoaşterii și utilizării noţiunilor de mediu în descrierea și explicarea unor fenomene obiective și a 

relaţiilor din mediul natural, dezvoltarea spiritului de observare, investigare și cercetare la elevi și formarea 

unui set de valori pozitive faţă de mediu şi a motivaţiei de a participa la menţinerea calităţii mediului. 

 

Exemple de bune practici la nivelul județului Galați 

La nivelul județului Galați în cadrul Programului „ECO-ŞCOALA”,  ediția 2012 au luat parte 3 școli: 

 „Salvați aria protejată Pădurea Gârboavele” - Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Galați 2012; 

 "Supraviețuitorii climei" - Şcoala Gimnaziala Sf. Nicolae Vânători, Galaţi 2012; 

 "Supraviețuitorii climei!" - Colegiului National „Mihail Kogălniceanu” Galați 2012; 

 "Supraviețuitorii climei" - Şcoala Gimnaziala Sf. Nicolae Vânători, Galaţi 2012 

Proiectul a avut ca principal scop educarea tinerilor în spiritul protejării mediului înconjurător fiind încurajaţi să 

se implice direct și responsabil să întreprindă diverse acţiuni de prevenire și adaptare vizavi de fenomenul 

schimbărilor climatice. Prin schimbarea comportamentului zilnic tinerii se angajează să devină cetăţeni 

responsabili și să ofere un exemplu pozitiv părinţilor şi comunităţii locale în vederea conştientizării opiniei 

publice și a autorităţilor locale privind problemele de mediu, prevenirea efectului de seră fără a afecta 
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calitatea vieţii. Grupul de lucru a fost format din elevii de cadrele didactice, care s-au deplasat  la pârâul 

Chineja cu scopul de a determina calitatea apei prin identificarea macronevertebratelor. 

Elevii au fost repartizaţi în trei echipe și au prelevat probe de apă și biologice în mai multe puncte ale cursului 

pârâului Chiajna, formând astfel trei staţii de lucru. Rezultatele obţinute în urma prelucrării informaţiilor au 

fost analizate și consemnate în „Chestionarul privind calitatea apelor în râuri mici”. O dată cu  activitatea de 

monitorizare a calităţii apei, elevi au realizat şi o ecologizare a zonei. 

Proiectul „Supravieţuitorii climei” a reprezentat iniţiativa Colegiului Naţional „Mihail Kogălniceanu” Galaţi 

prin care își  propuseseră să contribuie la creşterea gradului de implicare a tinerilor în acţiuni de prevenire și 

adaptare vizavi de fenomenul schimbărilor climatice, principal obiectiv fiind educarea acestora în spiritul 

protejării mediului înconjurător. 

Proiectul s-a adresat  

 elevilor din învăţământul preuniversitar (gimnazial și liceal) de la instituţiile de învăţământ partenere 

 cadrele didactice unităţilor de învăţământ partenere implicate în proiect care îndrumă desfăşurarea 

activităţilor ecologice din cadrul proiectului. 

 Membrii comunităţii locale reprezentate de: 

 Părinţi; 

 Reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, Administraţia Domeniului Public; 

 Reprezentanţi ai Centrului de Consultanţă Ecologică, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 

Galaţi, Primăria Municipiului Galaţi, Administraţia Domeniului Public al judeţului Galaţi; 

Salvați aria protejată Pădurea Gârboavele” - Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Galați 2012  a avut ca 

scop, educarea elevilor în spiritul protejării mediului înconjurător, al dragostei pentru natura și promovării 

biodiversității. Ca rezultat al acestei activități, un număr de 6000 de puieți de stejar și frasin au fost plantați de 

către elevi, în aria naturală protejată „Pădurea Gârboavele”. Această activitate a fost de fapt într-o continuare 

a unei activități similare, demarată în primăvară anului 2011, când elevii au plantat un număr de 5000 de puieți 

de salcâm în aceeași zona, pe care i-au îngrijit (pichetare, prăsire, udare) pe parcursul întregului an. 

Un al proiect care a adoptat și implementat o educație ecologică în școli a fost la inițiativa Școlii Gimnaziale nr. 

12 din Galați, care a realizat un Proiect numit „Eco Grădina și Culoare”, un proiect care a urmărit formarea 

comportamentului civic prin proiecte extrașcolare și extracurriculare. Utilitatea acestui proiect a constat în 

conștientizarea și înțelegerea legăturilor, care există între om și natură, între cunoștințele dobândite la diferite 

discipline de studiu și la lumea din afara școlii. Datorită implicării elevilor în realizarea proiectelor, aceștia vor 

înțelege și vor adopta o atitudine și un comportament ecologic. 

În perioada 2010-2012, în cadrul Scolii Ivești, s-a derulat proiectul Comenius “Save the planet, save the 

buterflies”. În cadrul proiectului au fost opt țări partenere: Bulgaria, Ungaria, Lituania, Italia, Germania, Turcia, 

Polonia și România. Coordonatorul proiectului este prof. Mariana Munteanu – Dulgheru de la Școala cu clasele 
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I-VIII din comuna Ivești. Obiectivul general al proiectului constă în informarea și conștientizarea elevilor, 

părinților și comunității locale despre necesitatea protejării mediului în vederea unei dezvoltări durabile.  

Obiectivele specifice ale proiectului vizează descoperirea și studierea influentei umane asupra schimbărilor 

climatice; conștientizarea elevilor, părinților și comunității de riscurile pe care le prezintă schimbările climatice; 

dezvoltarea unei gândiri pozitive în rândul elevilor și cadrelor didactice cu privire la educația ecologică; 

îmbogățirea bazei materiale a scolii cu noi materiale didactice; promovarea spiritului muncii în echipă și 

îmbunătățirea relațiilor de grup. 

În prezent, în județul Galați sunt în derulare diferite programe și proiecte: 

 

Nr. Instituția Proiecte de educație ecologică 

1. Primăria Galați Reamenajare Gradina Publica – proiect în derulare  
- Reamenajarea tuturor curţilor şcolilor şi grădiniţelor  
- Reamenajare parc Faleza: plantări, realizare drumuri, etc. proiect în  derulare; 
- Primăria publică pe site toate informaţiile de interes public (inclusiv cu scop 
educativ) legate de protejarea mediului 

2. Consiliul Judeţean  
Galați  

Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 Axa prioritară IV – 
implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, 
domeniul major de intervenţie: dezvoltarea infrastructurii și a planurilor de 
management pentru protejarea biodiversităţii și reţelei natura 2000 – solicitarea de 
proiecte 5/2012 
Salvaţi aria naturală protejată Pădurea Gârboavele – proiect finalizat. 
Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi 
Centrul Multicultural Dunărea de Jos, str. Domnească nr. 91, municipiul Galaţi, 
judeţul Galaţi 
Circuit turistic muzeal în județul Galați 
Centrul Europe Direct Galaţi 

3. Apa Canal S.A. Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă  și apă uzată în județul Galaţi proiect 
ISPA 

4. Asociaţia Judeţeană a 
Pescarilor Sportivi Galaţi 

Proiectului LIFE05NAT/RO/000155 „Restaurarea ecologică a Parcului Natural Lunca 
Joasă a Prutului Inferior” implementat în perioada 2005-2010 de ARPM Galați, în 
curs de aprobare la MMSC 

 Asociaţia Judeţeană a 
Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Galaţi 

Elaborarea Planului de management prin proiectul “Protejarea pădurilor - 
Conservarea biodiversităţii și conştientizarea publicului” co-finanţat prin POS Mediu 
– Axa 4 

5. Asociaţia pentru 
Conservarea Diversităţii 
Biologice Vrancea 

Plan de management în curs de elaborare prin proiectul “Siretul Verde – crearea 
sistemului de management integrat Natura 2000 pentru SPA Lunca Siretului Inferior 
și ariile protejate suprapuse” cofinanţat prin POS Mediu – Axa 4 

6. Consorţiul format din 
Asociaţia Human Nature 
Direcţia Silvică Galaţi și 
Asociaţia Judeţeană a 
Pescarilor Sportivi Galaţi 

Plan de management elaborat prin Proiectul “Conservarea biodiversităţii în ariile 
naturale protejate: Pădurea Breana Roşcani, Pădurea Pogăneşti,Pădurea 
Fundeanu,Pădurea Tălăşmani, Pădurea Camniţa”,co-finanţat prin POS Mediu – Axa 
4 proiect finalizat. 

7. Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud - Est 
pentru Situaţii de Urgenţă 

Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii și calităţii 
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei medicale de 
urgenţă şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud – Est; 

8. Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
publice  

Programul ESPON 2013 Reţeaua europeană de observare a dezvoltării și coeziunii 
teritoriale; 
Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România pentru perioada 2007-
2013; 
Programul Operaţional Comun România – Ucraina - Republica Moldova 2007-2013; 
Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013; 

Surse: sit-urile: Consiliului Judeţean Galaţi, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi, Primăria Galaţi 
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Activități de educație ecologică 

„THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY”  

„Gândiţi global, acţionaţi local” a spus autorul şi istoricul Rene Dubois. Această frază este un mod sugestiv de a 

reaminti elevilor şi studenților că problemele de mediu sunt globale în scop, dar sunt abordate, cel mai efectiv, 

la un nivel local sau individual. Fraza aceasta subliniază cât de critic este pentru elevi să-şi examineze purtarea 

lor şi să înţeleagă cum acţiuni individuale pot influenţa probleme globale. Deşi este important pentru elevi să 

înţeleagă natura problemelor mediului la nivel internaţional, naţional şi regional, adesea cele mai efective 

programe de educaţia mediului ajută elevii să înţeleagă cum acţiunile lor la nivel local pot duce sau pot ajuta la 

prevenirea şi rezolvarea problemelor de mediu. 

Educația ecologică începe, sau ar trebui să înceapă, din frageda copilărie aşa că activitățile de educație 

ecologică ar trebui să înceapă din grădiniță. Una din activități ar fi plantarea de flori, pomi şi/sau arbuşti în 

curtea grădiniței de către copii împreună cu cadrele didactice şi părinții sau bunicii. Această activitate se poate 

face în grădinițele din municipiul Galați cât şi în tot județul. Împreuna cu materialele necesare (plantele, 

hârleţele, stropitorile, pământul, mănuşile de protecție etc) şi după atragerea atenției asupra normelor copiii şi 

părinții vor fi împărțiți în echipe şi se vor apuca de lucru. Forma de evaluare este evaluarea frontală, prin 

discuţii purtate atât cu părinţii, cât şi cu copiii.  

Focalizarea evaluării este pe valorile şi atitudinile care sunt asimilate şi exersate în timpul activităţii şi care 

trebuie să continue în acţiuni individuale, permanente, în care copiii, alături de părinţi, să fie sensibilizaţi şi 

implicaţi.  Activităţile de educaţie ecologică ajută copiii să manifeste sensibilitate faţă de întreg mediul şi 

problemele lui, ajută copiii să înţeleagă funcţionalitatea mediului, interacţiunea oamenilor cu mediul şi despre 

cum pot fi rezolvate problemele legate de mediu, copiii dobândesc valori şi sentimente de grijă faţă de mediu. 

Prin antrenarea copiilor în diferite acţiuni de educaţie ecologică, grădiniţa alături de familie contribuie la 

formarea unui comportament şi a unei culturi ecologice.  

Sunt necesare activități ecologice care să marcheze zile importante ale mediului cum ar fi Ziua Mondiala a 

Apei, Ziua de Acţiune pentru Climă, Luna Pădurii, Ziua Păsărilor şi Arborilor, Ziua Mondială a Habitatului, Ziua 

Europeana a Parcurilor Naționale in special pentru clasele I – VIII, pentru liceu şi studenți.   

Pentru Ziua Mondială a Apei ar trebui o activitate de cercetare pentru a afla mai multe despre apă, resursă 

epuizabilă şi riscul contaminării acesteia prin generarea de deşeuri solide, prin emisii atmosferice şi trafic.  

Modalităţi de realizare: 

Grupul de lucru format din elevii implicaţi în proiect, însoţiţi de cadrele didactice se vor deplasa la cursul de 

apă specificat cu scopul de a determina calitatea apei prin identificarea macronevertebratelor. Elevii vor fi 

repartizaţi în echipe şi vor preleva probe de apă şi biologice în mai multe puncte ale cursului apei formând 

astfel staţii de lucru. Rezultatele obţinute în urma prelucrării informaţiilor vor fi analizate şi consemnate într-

un chestionar realizat de profesori. Formularul completat va conţine informaţii despre habitat, despre 

macronevertebratelor separate din prelevarea probelor de apă şi informaţii cu privire la rezultatele obţinute în 
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urma testelor chimice efectuate în urma prelevării probelor de apă. În urma analizei datelor colectate se vor 

formula concluzii cu privire la duritatea apei. Cu ocazia activităţii de monitorizare a calităţii apei elevi vor 

realiza şi o ecologizare a zonei. 

 Pentru realizarea acestei activităţi se poate organiza o excursie care să aibă ca finalitate observarea calităţii 

apei sau se poate organiza un simpozion prin care elevii şi profesorii vor fi informaţi despre importanţa calităţii 

apei asupra calităţii vieţii. Elevii şi studenții din municipiul Galați pot lua probe din Dunăre, Siret şi Prut. Elevii 

din Şendreni, Braniştea, Vasile Alecsandri, Tudor Vladimirescu, Lieşti, toate comunele din partea de vest pot 

lua probe din râul Siret iar cei din Vânători, Frumuşița, Fântânele, comunele din partea de est pot lua probe din 

Prut. Pentru a face o comparative se pot lua probe si in lacuri cum ar fi lacul Brateş, Balta Vlădeşti. Apoi se pot 

face comparații şi se poate veni cu soluții pentru îmbunătățirea calității apelor. Lucrările prezentate vor 

reflecta implicarea directă a elevilor şi profesorilor, iar conţinutul acestora va trata importanţa apei. 

Pentru Ziua de Acţiune pentru Climă tinerii au responsabilitatea menţinerii curăţeniei a mediului natural în 

care îşi desfăşoară activităţi de recreere, restabilirea armoniei dintre civilizaţie şi sănătatea planetei. Scopul 

activităţii este achiziționarea cunoştinţelor fundamentale cu privire la dezvoltarea globală a mediului, prezenţa 

omului în mediu. 

Modalităţi de realizare: 

I. Activitatea constă în desfăşurarea unui marş de biciclete şi sau de role în cadru organizat şi autorizat. Pentru 

o mai bună desfăşurare vor fi implicate reprezentanţi ai autorităţilor locale (primărie, poliţie, medicul şi 

asistentul şcolar). Va fi stabilit un traseu şi un anumit interval orar. Elevii vor fi informaţi cu privire la 

respectarea unui regulament de comportare pe timpul desfăşurării activităţii, pentru a fi preîntâmpinate 

evenimente nedorite. Această activitate va fi făcută în fiecare oraş şi comună din județul Galați în parte. Se 

poate face concomitent sau în zile diferite. 

II. Organizarea unei excursii tematice, de exemplu: "Să învăţăm să protejăm mediul!" şi formarea deprinderilor 

de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, de poluare a mediului şi cultivare a unei educaţii ecologice. 

Astfel excursia contribuie la lărgirea cunoştinţelor teoretice, întregeşte efectul instructive educativ al activităţii 

didactice, realizând în acest mod, legătura dintre teorie şi practică. Excursiile se vor face în rezervații natural 

astfel elevii şi studenții din Galați vor merge la Ostrovul Prut şi/sau Pădurea Gârboavele, elevii din Berești-

Meria, Nicorești, Cavadinești, Oancea, Suceveni, Vlădești, Tulucești, Vânători vor merge la Parcul Natural Lunca 

Joasă a Prutului Inferior, cei din Brăhășești, Buciumeni  vor merge la Pădurea Buciumeni, cei din Tudor 

Vladimirescu vor merge la Balta Tabălasca, cei din Hanu Conachi la Dunele de nisip de la Hanu Conachi etc. 

III. Organizarea unui concurs de colectarea selectivă a deşeurilor. Stabilirea unor măsuri de economisire cu 

scopul reducerii efectelor negative ale risipei în urma unui consum nesănătos de energie electrică, apă 

potabilă. Elevii îşi pot lua angajamente pe care le pot face cunoscute populaţiei cu ajutorul mass-mediei. 

Această activitatea se poate face concomitent în tot județul Galați. 

Pentru Luna Pădurii 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ostrovul_Prut&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C4%83durea_G%C3%A2rboavele&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bere%C8%99ti-Meria,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bere%C8%99ti-Meria,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Nicore%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cavadine%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Oancea,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Suceveni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vl%C4%83de%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tuluce%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_V%C3%A2n%C4%83tori,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Natural_Lunca_Joas%C4%83_a_Prutului_Inferior
http://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Natural_Lunca_Joas%C4%83_a_Prutului_Inferior
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Br%C4%83h%C4%83%C8%99e%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Buciumeni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C4%83durea_Buciumeni&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dunele_de_nisip_de_la_Hanu_Conachi&action=edit&redlink=1
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Plantarea copacilor reprezintă un simbol care în primul rând ne reaminteşte de natură şi de importanţa 

protecţiei mediului şi în al doilea rând această activitate este un simbol al cooperării internaţionale, a 

toleranţei şi a păcii. Pădurea este cel mai important factor stabilizator al mediului înconjurător ce aduce mari 

servicii societăţii omeneşti, contribuind la creşterea calităţii vieţii prin funcţiile multiple de protecţie şi 

producţie pe care le îndeplinește Pădurea este suportul celui mai bogat tezaur de informaţie genetică şi 

ecologică, de o excepţională valoare pentru ştiinţă. Pădurea a fost şi este si va fi strâns legată de fiecare ființă 

de pe aceasta planetă. Elevii vor fi informaţi despre procedura de plantare a unui puiet de arbore, vor urma 

etapele prezentate şi vor planta puieţi sub îndrumarea specialiştilor Administraţiei Domeniului Public. Astfel 

elevii şi studenții din Galați vor planta copaci în Pădurea Gârboavele, cei din Băneasa şi Roşcani în Pădurea 

Băneasa cei din Hanu Conachi în Pădurea Hanu Conachi, elevii din Berești-Meria, Nicorești, Cavadinești, 

Oancea, Suceveni, Vlădești,Tulucești, Vânători vor merge la Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior, cei 

din Buciumeni în Pădurea Buciumeni, cei din Munteni şi Gara Berheci vor merge la Pădurea Balta Munteni etc. 

Pentru Ziua Europeana a Parcurilor Naționale elevii ar trebui sa facă deplasări la cel mai apropiat parc natural. 

Aici aceștia îşi vor complete noțiunile de biologie cu alte informații legate de biodiversitate, zoologie si 

muzeologie. Sigurul parc natural din județul Galați este Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior unde vor 

merge toți studenții şi elevii din județ. 

Pentru Ziua Păsărilor şi Arborilor elevii se vor întâlni în cadru organizat şi vor realiza desene sau afişe cu 

tematica indicată. Creaţiile artistice pot fi realizate în funcţie de vârsta elevilor: cu ajutorul calculatorului, în 

format electronic, sau pe hârtie cu ajutorul instrumentelor de desen. Scopul lucrărilor este să ajute şi să 

sensibilizeze indivizii şi grupurile sociale pentru a deveni conştienţi de evoluţia mediului. Vor fi premiate cele 

mai expresive desene şi care se încadrează în tematică stabilită. Este o oportunitate pentru afirmarea elevilor 

interesaţi de acest domeniu, implicarea acestora reprezentând un garant al unui veritabil schimb de valori 

intelectuale. Activitatea constă într-un concurs de lucrări pe trei secţiuni. 

A. Creaţie artistică vizuală 

B. Creaţie artistică literară în limba română 

C. Creaţie artistică literară în limba engleză/ franceză/ germane 

Ziua Mondială a Habitatului ar trebui sa reprezintă o modalitate de comunicare, un mijloc prin care elevii, 

profesorii, specialişti ai protecţiei mediului au participat la un schimb de experienţă. Ar trebui prezentate 

rezultatele obținute la activități ecologice de pe durata anului. În această zi se vor aduna elevi şi studenți atât 

din județul Galați cu reprezentați din toate comunele. Se vor discuta rezultatele obținute, se vor prezenta 

soluţii pentru depozitarea temporară a deşeurilor, reducerea efectului de seră. La acest eveniment ar trebui să 

fie prezenţi şi reprezentanţi ai comunităţii locale. 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bere%C8%99ti-Meria,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Nicore%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cavadine%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Oancea,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Suceveni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vl%C4%83de%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tuluce%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_V%C3%A2n%C4%83tori,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Natural_Lunca_Joas%C4%83_a_Prutului_Inferior
http://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Natural_Lunca_Joas%C4%83_a_Prutului_Inferior
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Situația actuală a factorilor de mediu 

 

Judeţul Galaţi este aşezat în sud-estul ţării între 45°25' și 46°10' latitudine nordică, 27°20' și 28°10' longitudine 

estică. Se mărgineşte în partea de nord cu judeţul Vaslui și judeţul Vrancea, spre sud cu judeţul Brăila și judeţul 

Tulcea, la est cu Republica Moldova, iar la vest cu judeţul Vrancea. Judeţul are o suprafaţă de 4.466,3 km2, 

reprezentând 1,9% din suprafaţa României, înscriindu-se astfel în aria judeţelor pericarpatice, dunărene, situat 

relativ aproape de Marea Neagră,  la confluenţa a trei mari ape curgătoare - Dunărea, Siret, Prut şi la 

încrucişarea unor mari drumuri comerciale.  

Din punct de vedere demografic, la 5 iulie 2013, populația stabilă a  județului, îngloba 536167 persoane. În 

județul Galați se află 4 orașe (Berești - aprox. 2916 locuitori, Târgu Bujor – aproximativ 6299 de locuitori, Galați 

- aproximativ 249432 locuitori și Tecuci - aproximativ 34871 locuitori) din care 2 sunt municipii: Galați și Tecuci 

și 180 sate administrate în 61 de comune. 

 

Elementele cadrului natural  

 

Relieful 

Județul Galați se află la exteriorul arcului carpatic și ocupă zona de întrepătrundere a marginilor provinciilor 

fizico-geografice est-europeană și în parte central-europeană. Se caracterizează prin unități de câmpie și podiș, 

cu înălțimi ce variază între 10-20 în sud și 310 m în nord.  

Județul are un relief tubular cu fragmentare accentuată în nord și mai slabă în sud, diferențiindu-se în 5 unități 

geomorfologice: 

 podișul Covurlui; 

 câmpia Tecuci; 

 câmpia Covurlui; 

 lunca Siretului Inferior; 

 lunca Prutului de Jos; 

• Podișul Covurluiului ocupă cea mai mare parte a teritoriului județului, alcătuit din pietrișuri și nisipuri 

cu intercalații de argile, caracterizat prin paralelismul dealurilor și văilor cu direcția nord-sud.  

• Câmpia Tecuciului este o câmpie subcolinară de terase care aparțin Câmpiei Române, slab 

fragmentată și alcătuită dintr-un complex de alte patru terase. Văile care fragmentează câmpia 

Tecuciului sunt paralele și orientate de la nord la sud și nu au apă decât la viituri.  
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• Câmpia Covurluiului se întinde la sud de culmile deluroase ale podișului Covurluiului și se desfășoară 

până la lunca Prutului. Este o zonă de terase cu podișuri largi, acoperite cu straturi de loess, nisipuri și 

luturi argiloase.  

• Lunca Siretului inferior este o unitate individualizată ce se desfășoară din dreptul localității Mărășești 

până la confluența râului Siret cu fluviul Dunărea, formată dintr-un șes larg și terase locale de luncă. 

Este un relief tipic de acumulare format din râul Siret și afluenții lui de pe ambele maluri, bogat în 

aluviuni. 

• Lunca Prutului se întinde de la confluența râului Prut cu fluviul Dunărea, până la nordul județului 

Galați, în depresiunea Horincea. Are înălțimi ce variază între 4-6 m și o lățime ce cuprinsă între 1,5 - 10-

11 km. 

 

Caracteristici pedologice și geologice 

În județul Galați sunt prezente soluri cernoziomice, cu profil normal sau cernoziomuri degradate, deci cu profil 

de la moderat până la puternic erodat, soluri coluviale sau aluvionare de pantă și vale precum și regosoluri și 

psaneorogosoluri. În partea de sud a Câmpiei Covurluiului se întâlnește cernoziomul carbonatic format în 

partea cea mai uscată a stepei de pajiști xerofile cu graminee. Vegetația specifică acestor soluri este pădurea 

de stejar, tei, frasin și carpen. 

Majoritatea tipurilor de sol au ca rocă parentală loessul, mai puţine fiind formate pe argile și pe marne. 

Textura variază de la o grupă la alta. La cele mai multe predomină textura nisipoasă şi mai puţin cea argiloasă. 

Ph-ul are valori cuprinse între 6-8 fiind slab acid pe nisipuri, alcalin la Gohor și 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 nesolidificate. 

Majoritatea solurilor din judeţul Galaţi sunt nisipoase şi argiloase. Acest lucru impune includerea în circuitul 

agricol a unor specii potrivite pentru aceste tipuri de soluri, sau împădurirea zonelor care nu se pretează 

pentru activitatea de creştere a plantelor. 

Formaţiunile geologice vechi sunt prea puţin importante din punct de vedere al resurselor minerale (vezi 

imaginea nr.). Au fost identificate și se exploatează hidrocarburi - ţiţei și gaze naturale în zonele Schela - 

Independenţa, Munteni - Berheci și Brateş.  

Formaţiunile geologice tinere și în special cuaternare, constituite din argile comune, nisipuri, pietrişuri - 

exploatate la Galaţi, Tecuci, Braniştea și din albia minoră a râului Prut, au deosebită importanţă pentru 

industria materialelor de construcţii. Cercetările geologice au scos la iveală unele structuri de hidrocarburi în 

zona Schela și Slobozia Conachi. 
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Fig.54 - Harta solurilor din județul Galați 
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Fig.55 - Harta geologică Județul Galați 
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Rețeaua hidrografică 

Judeţul are o bogată reţea hidrografică formată din:  

Ape de suprafaţă – Dunărea (22 km), Siretul (150 km) - cu afluenţii săi Bârladul şi Bârlădeţul, Prut (124 

km) - cu afluenţii Horincea și Elanul.  

Aceste râuri străbat teritoriul judeţului în cursul lor inferior și au debit foarte mare.  Media anuală a debitului 

de apă variază de la 6460 mc/s pentru Dunăre, la 72 mc/s  pentru râul Prut și la circa 7 mc/s pentru râul Bârlad. 

Râul Chineja cu afluenţii săi  Covurlui, Slivna şi Bujoru drenează partea de est a judeţului și se varsă în lacul  

Brateş, acesta fiind și cel mai important lac al judeţului;  

Ape subterane - rezerve de apă existente în straturi acvifere freatice și straturi de  mare adâncime în 

cadrul celor trei bazine hidrografice ce se întâlnesc pe teritoriul  judeţului Galaţi: Dunăre, Prut și 

Bârlad.  

Sursele de apă de suprafaţă sunt de trei ori mai bogate decât cele subterane, iar utilizarea acestor surse este 

mai puţin costisitoare şi sunt teoretic de calitate mai bună, fiind rezervate în majoritatea cazurilor pentru 

alimentări cu apă potabilă. În schimb cele de suprafaţă sunt folosite pentru cerinţele industriale, care de regulă 

sunt mai mari decât cele menajere, pentru irigaţii, piscicultură şi alte folosinţe. 

Sursele de apă subterană pot fi:  

 straturi freatice, straturi de apă cu nivel liber sau de mică presiune;  

 straturi de mică adâncime (sub 50 m: Cosmeşti, Salcia - Lieşti, Cernicari);  

 straturi de medie adâncime (50 - 100 m: Vadu Roşca, Nicoreşti);  

 straturi de mare adâncime (peste 100 m: Rotunda, oraş Tecuci).  
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           Fig.56 - Harta hidrologică a județului Galați 

 

 

 

Principalele lacuri naturale şi bălţi ale judeţului Galaţi: 
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 Lacul Brateş - suprafaţa - 2.069 ha  

 Balta Mâţa - Rădeanu - suprafaţa - 605 ha  

 Balta Şovârca - suprafaţa - 274 ha  

 Balta Mălina - suprafaţa - 154 ha  

 Balta Lozova - suprafaţa - 145 ha  

 Balta Tudor Vladimirescu - suprafaţa - 101 ha  

 Balta Potcoava - suprafaţa - 49 ha  

 Balta Vlaşca - suprafaţa - 42 ha  

 Balta Talăbasca - suprafaţa - 139 ha  

 Balta Pochina - suprafaţa - 75 ha  

Principalele râuri în judeţul Galaţi sunt: Fluviul Dunărea, Prut, Siret, Bârlad, Chineja, Berheci, Geru și Corozeș, 

însumând toate aceste cursuri de apă o suprafață de 689  km în Galați și 2857 km în România.  

  Fluviul Dunărea (de la Km 155 - confluența cu râul Siret și până la Km 134 – confluența cu râul Prut) 

  Râul Prut - Bazinul hidrografic Prut în zona sa inferioară de pe teritoriul județului Galați, se încadrează 

în marea unitate geomorfologică a Podișului Moldovei, subunitatea Platforma Bârladului cu sectorul 

său Platforma Covurlui, care este subdivizată la rândul ei în colinele Covurluiului și Câmpia 

Covurluiului. Din fragmentarea reliefului s-au separat trei unități geomorfologice: platouri, văi și Lunca 

Prutului. 

  Râul Siret este cel mai mare curs de apă din România (cu 28.116 km²), el colectând circa 17% din 

volumul total al resurselor de apă ale României. Se desfășoară pe teritoriul județelor Suceava (8.554 

km²), Botoșani (457 km²), Neamț (5.836 km²), Bacău (6.603 km²) și Iași (850 km²) 

  Lacul Brateș este unul din cele mai mari lacuri din România, situat în sudul Moldovei, în zona de 

confluență a Prutului cu Dunărea. Avea o suprafață inițială de 7.420 ha., dar după o serie de lucrări 

agrotehnice efectuate în 1948, suprafața sa a fost redusă la 24 km2. Lacul are o adâncime medie de 

3m. Este o importantă bază de pescuit și un important punct de atracție turistică din județul Galați. 

 

Clima  

Clima județului Galați aparține sectorului de climă continentală, în care verile sunt calde și umede iar iernile 

geroase, cu viscole puternice. Temperatura medie la Galați este de 10 grade C iar la Tecuci de 9,8 grade C. Pe 

fundalul climatic general, luncile Siretului, Prutului și Dunării introduc în valorile și regimul principalelor 

elemente meteorologice, modificări care conduc la crearea unui topoclimat specific de luncă, mai umed și mai 

răcoros vara și mai umed și mai puțin rece iarna.  
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Circulația generală a atmosferei are ca trăsături principale, frecvența relativ mare a advecțiilor lente de aer 

temperat-oceanic din V și NV (mai ales în semestrul cald), frecvența de asemenea mare a advecțiilor de aer 

temperat-continental din NE și E (mai ales în anotimpul rece), precum și advecțiile mai puțin frecvente de aer 

arctic din N și aer tropical maritim din SV și S. Vântul predominant este Crivățul, care reprezintă 29% din 

frecvența anuală a vânturilor. Al doilea vânt predominant este cel din sud, cu o frecvență de 16% și bate mai 

mult vara și este destul de uscat. 

 

Vegetația 

Vegetaţia este în mare parte, specifică pajiştilor stepice cu graminee şi diverse ierburi xerofile, determinate de 

condiţiile de climă și de substratul litologic alcătuit din loess, care ocupă cea mai mare suprafaţă, ca și din 

nisipuri cum sunt cele de pe valea Bârladului și Valea Siretului. În prezent vegetaţia naturală e înlocuită în cea 

mai mare parte de culturi. În multe sate și comune utilizarea terenului în agricultură, a devenit singura sursă 

de venit. 

Local se mai întâlnesc petice mici de pajişti degradate alcătuite din firuţa (Poa bulbosa), peliniţa (Artemisia 

austiaca), păiuş (Festuca valeisiaca) și asociaţii vegetale derivate reprezentate prin Andropogon ischaemum. În 

podişul Covurlui și chiar câmpia Covurlui se întâlneşte și vegetaţie lemnoasă de silvostepă reprezentată de 

Quercus pendunculiflora şi Quercus pubescens. 

 

Flora și fauna 

Flora judeţului Galaţi cuprinde 1442 de specii și 305 subspecii, aparţinând la 502 genuri și 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. Fauna include toate speciile de 

animale care trăiesc în libertate, inclusiv cele care au fost reproduse artificial într-o anumit regiune, formând o 

populaţie de animale care se înmulţeşte de sine stătător.  

 La nivelul judeţului Galaţi se întâlnesc 24 de specii de mamifere (din care protejate sunt pisica sălbatică, vidra, 

dihorul de stepă, popândăul), 230 de specii de păsări (din care protejate sunt corcodelul de iarnă, buhaiul de 

baltă, egreta mare, ţigănuşul, lebăda de iarna, cormoranul, barza neagră), 13 specii de reptile, 14 specii de 

amfibieni (din care protejate sunt broasca de pământ, şarpele rău, ţestoasa de baltă). 
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Ariile protejate 

În judeţul Galaţi sunt declarate 14 situri de importanţă comunitară (lista siturilor de interes comunitar a fost 

stabilită prin Ordinul nr. 1964/2007 privind declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a 

reţelei ecologice europene Natura 2000 în România modificat prin Ord. M.M.P. 2387/2011), 5 situri de 

protecţie avifaunistică (SPA), 15 Rezervații Naturale și un Parc Natural. 

Fig.57 - Tabelul ariile protejate din Județul Galați 

Arii protejate în județul Galați SCI SPA Rez. Naturale 
Parcuri Naturale/ Rez. 

biosferă 

1 Mâța - Cârja - Rădeanu  x   

2 Lunca Prutului - Vlădești-Frumușița  x   

3 Lacul Brateș  x   

4 Lunca Siret Inferior  x   

5 Lunca Joasă a Prutului x  x  

6 Pădurea Tălășmani x  x  

7 Locul fosilifer Berești   x  

8 Locul Pochina   x  

9 Pădurea Pogănești x  x  

10 Lacul Vlăscuța   x  

11 Pădurea Gârboavele x  x  

12 Ostrovul Prut   x  

13 Balta Potcoava   x  

14 Balta Talăbasca   x  

15 
Pădurea și dunele de nisip de la Hanu-

Conachi 
  x  

16 Locul fosilifer Rateș   x  

17 Pădurea Fundeanu   x  

18 Pădurea Buciumeni   x  

19 
Râul Bârlad între Zorleni și Gura 

Gârbovățului 
x    

20 Pădurea Buciumeni-Homocea x    

21 Pădurea  Balta Munteanu x    

23 Pădurea Breana-Roșcani x  x  

24 Lunca Chineja x    

26 Pădurea Mogoș - Mâțele x    

28 
Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului 

Inferior 
   x 

30 Pădurea Torcești x    

31 Delta Dunării (1%)  x   
Sursă: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Lista siturilor Natura 2000 

 

Din numărul total de arii protejate la nivelul județului Galați, doar 13 arii dețin custode sau administrator:  
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Fig.58 – Tabelul ariile protejate din județul Galați care dețin custode 

Nr. Crt. 
Codul ANP atribuită 

în custodie 
Denumire Categorie Arie protejată Custode 

1 R OSPA0071 
Lunca Siretului 

Inferior 

Arie de protecție 
avifaunistică ce include 

ROSCI0072,ROSCI0162 și 
rezerv. nat. 2.411 și 2.412 

ACDB Vrancea 

2 R OSCI0151 
Pădurea 

Gârboavele 

Sit de importanţă 
comunitară ce include 

rezervaţia naturală 2.403 
CJ Galaţi 

3 R OSCI0165 
Pădurea 

Pogănești 

Sit de importanţă 
comunitară ce include 

rezervaţia naturală 2.417 
Direcţia Silvică Galaţi 

4 R OSCI0139 
Pădurea Breana - 

Roșcani 

Sit de importanţă 
comunitară ce include 

rezervaţia naturală 2.404 
Direcţia Silvică Galaţi 

5 2. 409 
Pădurea 

Buciumeni 
Rezervație naturală AJVPS Galaţi 

6 R OSCI 0134 Balta Munteni 
Sit de importanţă 

comunitară 
AJVPS Galaţi 

7 R OSCI 0163 
Pădurea Mogoș - 

Mâțele 
Sit de importanţă 

comunitară 
AJVPS Galaţi 

8 R OSCI 0178 Pădurea Torcești 
Sit de importanţă 

comunitară 
AJVPS Galaţi 

9 V.2 
Parcul Natural 
„Lunca Joasă a 

Prutului Inferior 

Parcul natural include 
ROSCI0105, ROSPA 0070 

şi rezervaţiile naturale 
2.415, 2.416. 2.410 şi 

2.414 

AJPS Galaţi 

10 A 
Rezervaţia 

Biosferei Delta 
Dunării 

Rezervaţie a biosferei, Sit 
Ramsar, ce include situl 

de importanţă comunitară 
și aria de protecţie 

avifaunistică 

ARBDD 

11 2.405 
Pădurea 

Fundeanu 
Rezervația Naturală 

Asociaţia Human 
Nature din Galaţi 

12 ROSCI0175 
Pădurea 

Tălășmani 

Sit de importanţă 
comunitară ce include 

rezervaţia naturală 2.408 

Asociaţia Human 
Nature din Galaţi 

13 2. 405 
Locul fosilifer 

Tirighia - Barboși 
Loc fosilifer 

Universitatea 
Moldova Sud Galaţi 

Sursa: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Lista siturilor care au custodie 

 

Până în prezent, au fost elaborate 6 planuri de management pentru următoarele arii protejate: Pădurea 

Gârboavele; Pădurea Breana – Roşcani, Pădurea Pogăneşti; Pădurea Fundeanu; Pădurea Tălăşmani, Parcul 

Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior. 

Planurile de management pentru aria protejată Pădurea Gârboavele și Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului 

Inferior au fost aprobate tehnic de Ministerul Mediului, urmând ca după parcurgerea etapei de avizare 

interministerială să fie aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia 

mediului.  
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 În curs de elaborare, beneficiind de finanţare din POS Mediu – Axa Prioritară 4 – se află 5 planuri de 

management pentru următoarele arii protejate: Pădurea Balta Munteni; Pădurea Buciumeni-Homocea; 

Pădurea Mogoş - Mâţele; Pădurea Torceşti; Lunca Siretului Inferior. 

 

Fig.59 - Harta ariilor protejate din județul Galați. 
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Habitatele din județul Galați 

În județul Galați întâlnim variate ecosisteme terestre (păduri, bălți, lacuri, pajiști) caracteristice bioregiunii 

stepice din care face parte (vezi tabelul nr.).  

Vegetația de  silvostepă o mai întâlnim pe colinele Tutovei, Covurluiului, Câmpia Tecuci iar cea de stepă 

reprezentativă în Câmpia Covurluiului. Peisajul natural este caracteristic zonei de stepă, zonă ce este 

reprezentată de habitate naturale variate. Structura habitatelor naturale este bine conservată în cadrul celor 

19 arii naturale protejate din cadrul rețelei Natura 2000 și 17 rezervații naturale distribuite pe tot judeţul 

Galați. Aceste ecosisteme sunt clasificate în conformitate cu Habitatele din România (Doniţă et al., 2005, 2006) 

 

Fig.60 - Tabelul Distribuția principalele tipuri de habitate din județul Galați 

Tipuri de Habitat 
Prezența în Ariile Protejate 

Cod Denumirea 

N16 Păduri caducifoliate  Lunca Joasă a Prutului 
Mâţa - Cârja – Rădeanu 
Pădurea Pogăneşti 
Pădurea Mogoş – Mâţele 
Lacul Brateş 
Pădurea Torceşti 
Pădurea Gârboavele 
Pădurea Breana - Roşcani 

N26 Habitate de pădure în tranziție Dunele de nisip de la Hanul Conachi 
Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbovăţului 
Lunca Siretului Inferior 

N09 Pajiști uscate, stepe Lunca Siretul Inferior 
Mâţa - Cârja - Rădeanu  
Lunca Joasă a Prutului 

91AA Vegetație forestieră  
Ponto - sarmatică cu stejar pufos 

Pădurea Gârboavele 
Pădurea Pogăneşti 
Pădurea Breana – Roşcani 
Dunele de nisip de la Hanul Conachi 

91I0 Vegetație de silvostepa 
 eurosiberiană cu Quercus spp. 

Pădurea Gârboavele 
Pădurea Pogăneşti 
Pădurea Breana – Roşcani 

40C0 Tufărișuri de foioase ponto -sarmatice Pădurea Gârboavele 
Pădurea Breana-Roșcani 

91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen Pădurea Buciumeni 
Pădurea Buciumeni-Homocea 
Pădurea Pogănești 

N07 Mlaștini (vegetație de centură) smârcuri, 
turbării 

Mâța – Cârja - Rădeanu 
Lunca Siretului Inferior 
Lunca Chineja 
Lunca Joasă a Prutului 
Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbovăţului 

9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio - 
Carpinetum 

Pădurea Buciumeni 
Pădurea Buciumeni-Homocea 

91F0 Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, 
Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau 
Fraxinus angustifolia, din lungul marilor 
râuri 

Lunca Siretului Inferior 
Pădurea Torcești 
Lunca Joasă a Prutului 
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Tipuri de Habitat 
Prezența în Ariile Protejate 

Cod Denumirea 

3270 Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de 
Chenopodion rubri și Bidention 

Lunca Siretului Inferior 

92A0 Zavoaie cu Salix albă și Populus albă Lunca Joasa a Prutului 

N06 Ape dulci continentale (stătătoare, 
curgătoare) 

Lunca Siretului Inferior 
Lunca Prutului - Vlădeşti - Frumuşiţa 
Lunca Siretului Inferior 
Mâţa - Cârja – Rădeanu 
Lacul Brateș 
Lunca Joasă a Prutului 
Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbovăţului 

N12 Culturi cerealiere extensive (inclusiv 
culturile de rotație cu dezmiriștire) 

Lacul Brateș 
Pădurea Torcești 
Pădurea Breana-Roșcani 
Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbovăţului 
Dunele de nisip de la Hanul Conachi 
Lunca Joasă a Prutului 
Lunca Siretului Inferior 
Pădurea Mogoş – Mâţele 
Lunca Prutului - Vlădeşti – Frumuşiţa 
Mâţa - Cârja - Rădeanu 

Sursa: conform fişelor siturilor Natura 2000 din judeţul Galaţi 

 

Calitatea factorilor de mediu 

 

Monitorizarea calității aerului 

La nivelul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi, supravegherea calităţii aerului se realizează prin 

următoarele reţele de monitorizare: 

 reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului; 

 reţeaua clasică de monitorizare a calităţii aerului: 

 reţeaua de urmărire a pulberilor sedimentabile; 

 reţeaua de urmărire a pulberilor în suspensie, fracţiunea PM10; 

 reţeaua de urmărire a precipitaţiilor atmosferice. 

Rețeaua automată de monitorizarea la nivelul județului Galați este formată din 5 stații: 

    GL 1 – Galaţi, Str. Brăilei, bloc S2 – staţie automată de monitorizare a traficului 

 GL 2 – Galaţi, Str. Domnească, nr. 7, blocurile P3 – P5 – staţie automată de monitorizare fond urban  

   GL 3 – Galaţi, Str. Traian, nr. 431 (Staţia Meteo) – staţie automată de monitorizare fond suburban 

   GL 4 – Galaţi, B-dul Dunărea, nr. 8, bloc C3 – staţie automată de monitorizare industrială 

  GL 5 – Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 146 – staţie automată de monitorizare industrială 
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Rezultatele înregistrate în luna iulie 2013 sunt prezentate în tabelul de mai jos, valorile fiind raportate la limitele 

prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

 

Fig.61 - Tabelul  Valorile înregistrate în luna iulie 2013 

Poluant UM 
Medii lunare iulie 2013 

Gl 1 Gl 2 Gl 3 Gl 4 

SO2 μg/mc - 2,45 2,45 2,43 

NO2 μg/mc 3,46 - 2,10 - 

CO mg/mc 0,003 0,04 - 0,05 

O3 μg/mc - 30,61 30,26 31,36 

PM 2,5 aut μg/mc - 8,04 - - 

PM2,5 grv μg/mc - 8,04 - - 

BENZEN μg/mc - - 0,16 - 
Sursa: Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi 

 

În ceea ce privește evoluția poluanților gazoși -  dioxid de sulf, monoxid de carbon, dioxid de carbon și ozon, în 

perioada analizată (iulie 2013), nu s-au înregistrat valori peste limita admisă. Tot în iulie 2013 s-a urmărit 

identificarea indicelui general de calitatea aerului la staţiile din reţeaua locală de monitorizare.  

Conform Ordinului MMDD nr. 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate 

a aerului în vederea facilitării informării publicului, indicele general de calitate a aerului permite descrierea 

periodică sub o formă simplă a informaţiilor privind starea globală a calităţii aerului în aria de 

reprezentativitate a fiecărei staţii automate de monitorizare a calităţii aerului. Indicii generali sunt reprezentaţi 

prin numere întregi cuprinse între 1 şi 6, fiecărei cifre îi corespunde un calificativ: 

1 – Excelent  4 – Mediu 

2 – Foarte bun   5 – Rău 

3 – Bun   6 –Foarte rău 

Astfel că, în stațiile de monitorizare (GL, GL3, GL4) s-a obținut o variație majoritară a indicelui de calitatea a 

aerului, cuprinsă între 1 și 3. 

 

Sursa: Raport de mediu iulie 2013, APM Galați 
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Sursa: Raport de mediu iulie 2013, APM Galați 

 

Rețeaua clasică de monitorizarea a calității aerului cuprinde un sistem de monitorizare a pulberilor și un 

sistem de monitorizarea a precipitațiilor atmosferice. Conform analizelor din iulie 2013, reiese faptul că 

valorile înregistrate în punctele de colectare nu au fost depășite și că nu au existat ploi acide. Precipitaţiile 

având un caracter neutru spre slab alcalin şi încărcări ionice medii. 

 

Monitorizarea  emisiilor în cursurile de apă și canalizările  

 

Monitorizarea apelor uzate de către agenții economici 

În iulie 2013 Analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost efectuată la nivelul judeţului de: 

 agenţii economici prin sisteme proprii de automonitorizare sau de firme autorizate în domeniu; 

 laboratorul A.P.M. Galaţi 

Dintre agenții cu potențial impact asupra mediului enumerăm: 

 SC ELECTROCENTRALE SA; 

 SC INTFOR SA; 

 SC ARCELORMITTAL GALAŢI SA - Deversare iaz Cătuşa - surse de poluare: UAF, UOR (OLD1 și OLD3), 

UOR (TC1 şi TC3), UOR (Produse auxiliare), ULP (LTG1 şi LSF), UPS, UPDES; Deversare Balta Mălina - 

surse de poluare: UAF, UOR (OLD1 și OLD3), UOR (TC1 şi TC3), ULP, UPDES; 

 SC APA CANAL SA; 

Monitorizarea agenților economici este realizată de APM Galați, pe baza rezultatelor  primite prin monitorizare 

conform programului de monitorizare impus prin autorizațiile de mediu. În luna iulie s-au primit rapoarte de la 

următori agenți economice: SC Interoil SRL, SC Apa Canal SA; Întreprindere Individuala Alexe Emanoil; SNTF-

CFR Marfa; Real Hypermarker Romania SRL; SC Praktiker SRL; SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII; SC 

Sorgamin SRL; SC Unicom Oil SA, SC Carrefour SA; SC Alewijnse Marine Galați SRL; SC Ivas SA; SC Arcom Mecon 
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SA; SC DMT Marine SA; Sc Arcelor Mittal Tubular Products SRL; Remat Scholtz - Filiala Moldova, SC Vega ’93 

SRL, SC Romportmet SA, , SC Rewe Romania SRL. 

În urma monitorizării a rezultat că nici o concentrație ai parametrilor înregistrați, nu a depășit concentraţiile 

maxime admise de Normativele și actele de reglementare existente. 

 

Monitorizarea apelor uzate de către LABORATORUL A.P.M. GALAŢI (Determinări efectuate în cadrul 

Laboratorului A.P.M. Galaţi) 

În luna iulie 2013, Laboratorul APM Galaţi a efectuat analize fizico-chimice ale calităţii apelor uzate la 

solicitarea agenţilor economici, pentru respectarea obligaţiilor incluse în autorizaţiile de mediu: 

 SC Eurosteel Industries SA ; 

 Port Bazinul Nou SA; 

 SC MARTENS SA; 

 ICMRS SA; 

 Arhiepiscopia Dunării de Jos Galați; 

 Trustul de presa Dunărea de Jos; 

 Selgros Cash&Carry SRL, 

Conform ISO 17025/2005, analizele efectuate la solicitarea agenţilor economici sunt proprietatea acestora, 

drept pentru care rezultatele rapoartelor de încercare sunt confidenţiale. 

 

Monitorizarea calității solurilor 

Reţeaua de monitorizare a Agenției de Protecție a Mediului,  din județul Galaţi este alcătuită din 9 puncte de 

prelevare, amplasate la nivelul judeţului Galaţi:  

 Bariera Traian (Km 26 - limitrof SC Iricad);  

 Şantierul Naval Damen (DN 2B km 8 - frontieră );DN 25 (km 25 - loc. Independenţa); 

 Sediu APM Galaţi - parc APM;SC Arcelor Mittal, Şos. Smârdan nr. 1 lat. N, Şos. Smârdan nr. 1 lat. E;  

 Zona Tirighina (DN 2B - km 6); S.C. Petrom S.A;  

 Depozit municipal Tirighina Galaţi;  

 Depozit municipal Rateş Tecuci;  

 Halda de zgură Elnav;  

 Halda de steril Zahărul Lieşti; Halda de zgură Arcelor Mittal;  
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 Hidrohalda Arcelor Mittal. 

În cursul lunii iulie 2013, nu s-a monitorizat evoluţia calităţii solului. La solicitarea agenţilor economici, s-au efectuat 

măsurători la: SC Martens SA, SC Agromec SA Şendreni. 

 

2.6. Elemente de educație și resurse umane 

 

Metodologia de elaborare s-a bazat în mod direct pe identificarea relațiilor comunităţile locale menționate 

care sa conducă intensificarea legăturilor transfrontaliere in final sa identifice si sa definească proiecte de 

cooperare mult mai ample.  

Etapa 1 de cercetare documentara s-a bazat pe identificarea proiectelor  transfrontaliere care au fost finanţate 

prin programele de cooperare transfrontalieră. Astfel, utilizând mediul online, au fost identificate proiectele 

realizate în parteneriat de către autorităţile române cu Moldova şi Ucraina, cu scopul soluţionării principalelor 

probleme existente in zona de sud-est. Etapa 2 a constat in colectarea şi interpretarea datelor referitoare la 

situaţia regiunii  transfrontaliere şi ţinând cont de contribuţiile actorilor implicaţi, au fost elaborate 

următoarele obiective strategice şi acţiuni ale planului de stimulare a cooperării transfrontaliere, ca răspuns la 

interesele şi competenţele administraţiilor locale din zonele țintă UAT Galaţi-Moldova-Ucraina. 

 

2.6.1. Resursele de muncă  

Cel mai important factor care acționează asupra ofertei de forța de muncă este dimensiunea populației. În 

funcție de legăturile care se formează între diferite categorii de populație și piața muncii, distingem 

următoarele categorii:  

- populația în vârsta de muncă, aflată între vârsta minimă și cea maximă legală de activitate;  

- resursele de muncă sau populația potențial activă, care cuprinde numai persoanele apte de muncă;  

- populația activă, care cuprinde populația ocupată și șomerii.  

Conform Balanței Forței de Muncă la 01.01.2011, la nivelul jud. Galați principalii indicatori ai pieții muncii 

aveau următoarele valori: 

 resurse de muncă: 413.400 persoane 

 populația activă civilă: 204.009 persoane, din care: 183.600 era populație ocupată civilă și 

21.300 de șomeri.  

Din totalul populației active civile distribuția pe activități a economiei naționale (tabelul nr.2) era împărțită în: 

servici (40,69%), agricultură (32,3%), industrie (18,5%) și construcții (8,5%). 
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Fig.62 - Tabelul Distribuția pe activități ale economiei naționale 

POPULAȚIA OCUPATĂ CIVILĂ, 
din care: 

REGIUNEA 
SUD-EST 

JUD. 
GALAȚI 

%JUD GALAȚI ÎN TOTAL 
REGIUNE 

DOMENII ÎN 
TOTALUL ECONOMIE 

ÎN JUD. GALATI % 

Agricultura, silvicultura și 
pescuit  

325.3  59.3  18.23  32.30  

Industrie, din care  189.9  34  17.90  18.51  

Construcții  81.6  15.6  19.12  8.50  

Servicii  394.1  74.7  18.95  40.69  

TOTAL ECONOMIE  990.9  183.6  18.5   
Sursă, INS, Balanța Forței de Munca anul 2011 

 

La sfârșitul anului 2011 în jud. Galați în evidența AJOFM erau 15.673 de șomeri, dintre care 4.194 erau șomeri 

indemnizații și 11.479 care nu sunt indemnizați. Aceste date situează județul Galați pe locul 5 pe țară, la 

numărul de șomeri. 

Numărul mediu de șomeri pe 2011 era distribuit astfel: urban: 5121 (31,84%), rural : 10962 (68,16%) 

Analiza șomajului înregistrat în județul Galați, în primele patru luni din anul 2012, evidențiază un trend ușor 

crescător al ratei șomajului în lunile ianuarie, februarie 2012, (fenomen manifestat încât din luna august 2011), 

urmat de o scădere, în lunile martie, aprilie 2012, în special a numărului șomerilor indemnizați. Scăderea 

șomajului în lunile martie, aprilie 2012, a fost determinată de reluarea activității firmelor care desfășoară 

activități cu caracter sezonier, deoarece au preluat o parte din forță de munca disponibilizată (șomeri 

indemnizați), în paralel cu reducerea intrărilor în șomaj. Judeţul Galaţi dispune de 22,1% din resursele de 

muncă ale regiunii, cu o populaţie în vârstă de muncă de 405,8 mii persoane, respectiv 22,0% din populaţia în 

vârstă de muncă a regiuni. Șomajul înregistrat în perioada ianuarie – aprilie 2012 în județul Galați a avut 

următoarele valori: 

Fig.63 Tabelul Șomajul înregistrat în ianuarie-aprilie 2012 în județul Galați 

Luna/ An 
Număr șomeri Șomeri indemnizați Șomeri neindemnizați 

Rata 

Șomajului (%) 

2012 2011 2012 2011 2012   2011 2012 2011 

Ianuarie 15918 20897 4990 7812 10928 13085 7.77 10.2 

Februarie 16094 20389 5050 7212 11044 13177 7.85 9.95 

Martie 15254 18565 4213 5509 11041 13056 7.44 9.06 

Aprilie 14251 16426 3507 4489 10744 11937 6.96 8 

Sursa: A.J.F.M Galați 

 

Analiza șomajului înregistrat în luna aprilie 2012, pe medii de proveniența, evidențiază că ponderea șomerilor 

din mediul urban (29,06%), este inferioară celei din mediul rural (70,94%), dat fiind faptul că, majoritatea 

șomerilor indemnizați provin de la agenți economici care-și desfășoară activitatea în zonele urbane, iar șomerii 

neindemnizați, în număr mai mare decât cei indemnizați, preponderent beneficiari ai prevederilor Legii 

416/2001 privind acordarea venitului minim garantat, sunt în majoritate din mediul rural, șomeri cu șanse 
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reduse de încadrare. În numărul total de 10744 șomeri neindemnizați aflați în evidența la 30 aprilie 2012, 

9339( 86,92%) sunt beneficiari de venit minim garantat conform prevederilor Legii 416/ 2001.  

Analiza structurii pe grupe de vârstă a șomerilor înregistrați, evidențiază ca la sfârșitul lunii aprilie 2012, 

grupele de vârsta în care se regăsesc cei mai mulți șomeri romani grupele:  

 - 40-49 ani (4126, reprezentând 28,95% în numărul total de șomeri) 

- 30-39 ani (3551, reprezentând 24,92% în numărul total de șomeri) 

 - peste 55 ani (2397, reprezentând 16,82% în numărul total de șomeri) 

 

2.6.2. Educația 

La nivelul Județului Galați, din totalul populaţiei stabile de 10 ani și peste, 49,0 % au nivel scăzut de educaţie 

(primar, gimnazial sau fără şcoală absolvită), 39,2 % nivel mediu (postliceal, liceal, profesional sau tehnic de 

maiştri) şi 11,8 % nivel superior. La 20 octombrie 2011 erau 8284 persoane analfabete. 

 

Fig.64 Tabelul Populaţia şcolară din învăţământul de toate gradele (inclusiv învăţământul particular) 

   
Primar şi gimnazial 

    

Anii 
şcolari 

Total 
Pre-

şcolar 
Total 

Primar 
(cl .I -IV) 

Gimnazial 
(cl. V -VIII) 

Învăţământ 
special 

(cl. I-VIII) 
Liceal 

Profesional 
și de ucenici 

Postliceal 
şi de 

maiştri 
Superior 

Judeţul Galaţi 

1990/ 
1991 

14865
7 

19617 82616 36568 45246 802 26167 12788 552 6917 

1995/ 
1996 

13229
5 

17501 76200 42030 32846 1324 19943 9982 1547 7122 

2000/ 
2001 

13136
2 

16016 72790 31698 39897 1195 17977 8492 2040 14047 

2001/ 
2002 

13147
1 

16104 69929 30118 38769 1042 18785 9360 1774 15519 

2002/ 
2003 

12928
7 

16927 65854 29507 35489 858 19333 10349 1305 15519 

2003/ 
2004 

12848
5 

17678 63262 30260 32252 750 19647 9997 1022 16879 

2004/ 
2005 

12496
7 

17898 59281 29236 29387 658 20131 10377 901 16379 

2005/ 
2006 

12206
6 

17359 56257 28113 27567 577 20174 9165 808 18303 

2006/ 
2007 

12126
4 

17386 54693 27349 26822 522 21190 7412 826 19757 

2007/ 
2008 

12008
5 

17303 53048 25443 27148 457 21125 6574 1029 21006 

2008/ 
2009 

11780
9 

17392 51925 25091 26444 390 20950 5849 1330 20363 

2009/ 
2010 

11767
6 

17571 50662 24404 25877 381 24355 3498 1473 20117 

2010/ 
2011 

11288
1 

17795 49145 23559 25212 374 25192 1482 1502 17765 

2011/ 
2012 

10742
7 

17838 46470 22518 23573 379 25449 303 1747 15620 

2012/ 
2013 

10347
9 

14882 49361 25738 23206 417 22828 750 2400 13258 

Sursă: Direcția Județeană de Statistică Galați 
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În anii 2007-2009 numărul unităților școlare în Regiunea sud-est înregistrează o ușoară și constantă scădere, 

ponderea acestora în total unități școlare pe țara fiind de 13,6% în 2007, 13,5%în 2008 și de 13,4% în 2009. 

Județele Constanța și Galați sunt singurele din cadrul regiunii sud-est care au unități de baza în învățământul 

superior și secundar ciclul I.  

Gradul de cuprindere în învățământ a populaţiei din grupa de vârstă 15-18 ani creşte de la 70,6% în anul şcolar 

2006/2007 la 72,4% în anul şcolar 2007/2008, ajungând la 73,6% în anul şcolar 2008/2009. Judeţul Galați a fost 

județul din regiune cu cea mai accentuată creştere.  

S-a înregistrat valori mai mari, ale acestui indicator la populaţia de sex feminin, precum şi în mediul urban. În 

ceea ce privește populația școlară din învățământul de toate gradele, la nivelul județului Galați s-a resimțit o 

scădere considerabilă, de la un număr de 148657 înscriși, cât era în anul școlar 2001-2002, la 103479 înscriși în 

anul școlar 2012-2013 (vezi tabel).  

Rata abandonului școlar în anul școlar 2010-2011, pentru învățământul primar a fost de 1,4% iar pentru 

învățământul gimnazial fiind de 1,6%. Valoarea cea mai mare a abandonului a fost pentru învățământul 

profesional, cu o valoarea de 29,4 %. Situația de față poate fi raportată și la învățământul superior, care de 

asemeni a suferit o scădere a numărului de student înscriși. În anul 2005-2006 erau înscriși la zi un număr de 

15526 de studenți, această valoare scăzând la un număr de 12904 de studenți în anul 2010-2011. În judeţul 

Galaţi funcţionează două şcoli de arte și meserii, care se confruntă cu o reducere drastică a numărului de elevi: 

Fig.65 Tabelul Învăţământ de arte și meserii 

Învăţământ de arte și meserii 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Şcoli de arte și meserii 2 2 2 2 2 

Elevi înscrişi 10.377 9.165 7.412 6.574 5.849 

Din total elevi înscrişi 
la învăţământul de zi 

10.377 9.143 7.336 6.290 5.327 

Personal didactic 158 195 148 142 133 

Sursa: INS Galaţi - Anuar  Statistică, ediţia 2009 

 

În ce priveşte învăţământul superior, în municipiul Galaţi funcţionează 2 universităţi: Universitatea Dunărea de 

Jos și Universitatea Danubius.  

 

2.7. Dezvoltare economică 

 

2.7.1. Metodologie 

Studiul economic prezent urmăreşte reliefarea potenţialul economic al judeţului Galaţi prin analiza 

principalelor sectoare economice, cu referire la UAT-urile situate la limita administrativă/ frontalieră, în 

vederea identificării specificului economiei locale şi potenţialul de dezvoltare al acesteia în raport cu judeţele 
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învecinate. Analiza indicatorilor relevanţi pentru descrierea mediul economic al judeţului constituie suportul 

analizei economice în profil teritorial şi permite identificarea celor mai oportune direcţii ale dezvoltării 

economice urbane. 

Pentru a surprinde specificul judeţului Galaţi, analiza statistică a datelor a fost structurată – în măsura în care 

datele necesare au fost disponibile – pe următoarele nivele de comparaţie: 

•  Datele corespunzătoare judetului Galaţi comparativ cu media naţională (Romania); 

• Datele corespunzatoare judetului Galaţi comparativ cu media regionala (Regiunea de Dezvoltare Sud-

Est); 

• Datele corespunzatoare UAT-urilor afllate la limita administrativă a judetului Galaţi comparativ cu 

datele similare corespunzătoare judeţelor învecinate (Vaslui, Braila, Buzau,Tulcea). 

Elaborarea documentului prezent s-a realizat  prin utilizarea surselor multiple de informaţie: 

  • Statistici oficiale în profil teritorial, disponibile de la : 

- Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi; 

- Institulul Naţional de Statistică /Tempo Online 

-  Informaţiile conţinute în analizele, rapoartele şi studiile existente: 

- Planul de Dezvoltare Regională, Profilul socio-economic al Regiunii Sud-Est, Audit teritorial al 

Regiunii de Dezvoltare Sud –Est; 

- Documentaţii de amenajarea teritoriului: P.A.T.J. Judeţul Galaţi; 

- Alte planuri relevante existente la nivel regional şi local (cum ar fi Planul Local de Acţiune pentru 

Invatamant, Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare) şi în Planurile Operaţionale pentru 

perioada 2007-2013. 

Analiza datelor s-a centrat pe nivelul judeţean (NUTS III ) şi la nivel de unitate administrativ-teritorială – UAT - 

de baza: comune, oraşe, municipii). Din păcate, analiza la nivel de UAT de bază a fost limitată de numărul 

redus de indicatori disponibili la acest nivel şi/sau de vechimea datelor disponibile (de exemplu, cele mai 

recente fişe ale localităţilor disponibile conţin date relevante pentru sectorul agricol din anul 2005). 

Conturarea profilului economic a judeţului Galaţi a cuprins analizarea unor indicatori relevanţi pentru 

descrierea performanţei economice în funcţie de fiecare sector analizat (agricultură, industrie, silvicultură, 

piscicultură, turismul, servicii). 

În final analiza a urmărit pentru fiecare sector analizat evidenţiererea punctelor tari, a punctelor slabe,a 

poprtunităţilor precum şi a ameninţărilor în vederea depistării modalităţilor prin care acestea pot fi încurajate 

sau, respectiv, atenuate. 

Într-o etapă ulterioară, pe baza analizei potenţialului economic se va realiza o sinteză şi un diagnostic general 
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care vor constitui piloni în redactarea strategiei de dezvoltare a UAT-urilor aflate la limita 

administrativă/frontalieră a judeţului Galaţi.  

 

2.7.2. Încadrarea evoluţiei economice în context judeţean, regional şi naţional 

Economia judeţului Galaţi are un profil industrial - agrar. Repartizarea activităţilor economice pe teritoriul 

judeţului scoate în evidenţă dezvoltarea industriei în municipiul Galaţi, cultura cerealelor ,creşterea animalelor 

şi cultura a viţei de vie în vest, pomicultura şi legumicultura în zona sudică. Dezvoltarea economică a judeţului 

este favorizată în principal de poziţia geografică care a favorizat dezvoltarea semnificativă a activităţilor 

economice specifice, mai ales a industriei metalurgice, construcţiilor navale, producţiei şi furnizării de energie 

electrică/termică, gaze şi apa, dar şi a industriei alimentare.  Evoluţia economiei judeţului este strâns legată de 

evoluţia economică a Regiunii Sud Est, caracterizată de un dinamism mai scăzut decât la nivel naţional. 

Fig.66 - Evoluţia PIB la nivel judeţean regional şi naţional 2002-2010 

Denumire PIB/cap locuitor 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

România 6974.9 9084 11413.5 13362.8 15967.6 19315.4 23934.6 23341.4 124126.7 

Regiunea Sud 
Est 

6288.8 8018.6 10470.2 11567.64 13607.31 15644.8 53851.1 52706 56339.5 

Judeţul Galaţi 5764 7216 9822 10417.74 11547.2 14101.64 10493.2 9686.8 10962.7 
Sursa: Anuarul Statistic al României, 2011 

 

La nivel general PIB-ul a avut o evoluţie ascendentă în perioada 2000-2010, fenomen manifestat şi la nivelul 

regiunilor de dezvoltare. Totuşi după anul 2007 PIB- ul regiunilor are o evoluţie oscilantă, în anii 2008-2009 

toate regiunile înregistrează un regres datorat instalării crizei economice mondiale, urmat de o revenire în anul 

2010. 

Fig. 67 - Evoluţie PIB/cap de locuitor la nivelul regiunilor de dezvoltare, 1999-2010 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică, http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm 

 

Dintre toate regiunile, Regiunea Bucureşti-Ilfov are cea mai mare pondere la PIB-ul naţional/ cap locuitor, cu o 

contribuţie de 58.137 lei (RON)/loc. Cu un PIB care reprezintă aproximativ o zecime din PIB naţional în anul 

http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm
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2010, Regiunea Sud - Est se situează pe locul 5 din cele 8 regiuni de dezvoltare , în timp ce, pe locuitor acest 

indicator se situează sub media naţionalăîn toată perioada 2000-2010. La nivel evolutiv, PIB-ul regional a 

scăzut 11,64% la 10,76%. 

Fig.68 - Ponderea PIB-ului la nivelul regiunilor de dezvoltare, 2010 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică, http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm 

 

PIB-ul regional pe cap de locuitor s-a ridicat în anul 2010 la 56.889,5 lei, reprezentând 82,16% din media 

naţională. Calculat pe baza parităţii puterii de cumpărare (PPC), PIB/locuitor la nivel regional reprezenta 38 % 

în 2010 din media europeană , regiunea poziţionându-se printre ultimele regiuni europene. În ceea ce priveşte 

locul judeţului Galaţi din punctul de vedere al formării PIB-ului total regional, acesta deţine locul al doilea, 

după judeţul Constanţa. Judeţul plasat pe ultimul loc este judeţul Tulcea, a cărei contribuţie la formarea PIB 

regional a fost de numai 7,3%, devansat de judeţele Vrancea (10,5%) şi Brăila (11,8%) Dinamica evoluţiei arată 

aceelaşi trend pozitiv înregistrat atât la nivelul regional cât şi la nivel naţional, judeţul Galaţi înregistrând, în 

anul 200723, o valoare a Produsului Intern Brut total de 8602 mil. lei, cu 20% mai mare comparativ cu anul 

2006 şi cu circa 33% mai mare comparativ cu anul 2005. 

Fig.69 - Evoluţia PIB în Regiunea Sud-Est pe judeţe componente în perioada 2000-2010 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Regională de Statistică Brăila, http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/pages/index.ro.do 
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Ponderea PIB total al judeţului Galaţi în totalul regional a fost de circa 19,45% /anul 2010, în scădere 

comparativ cu anul 2000, cu aproximativ 2%, concomitent cu reducerea importanţei economiei judeţene în 

cea naţională, de la 2,52% în anul 2000 la 2,07% în anul 2007. 

Fig. 70 - Ponderea PIB-ului judeţean în totalul Regiunii Sud-Est, 2010 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Regională de Statistică Brăila, http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/pages/index.ro.do 

 

Contribuţia judeţelor Regiunii la formarea PIB regional arată mari disparităţi. Astfel, contribuţia judeţului 

Constanţa în anul 2006 este cea mai mare si reprezintă 37,60% din PIB regional în timp ce contribuţia judeţului 

Tulcea este cea mai mică, de numai 7,81%. Evoluţia ponderilor produsului intern brut judeţean la formarea PIB 

regional în perioada 2000- 2010 arată că la nivelul judeţelor Constanţa si Tulcea au avut loc cresteri ale 

ponderilor PIB la formarea PIB regional. 

O analiză a modului în care s-a format PIB al regiunii Sud Est în anul 2010 relevă faptul că, sectoarele 

economice care au avut cele mai mari contribuţii sunt în ordine descrescătoare: 

-33% contribuţia sectorului industrial; 

-14 % contribuţia comerţului;  

-12 % contribuţia administraţiei publice şi apărării24  

Fig.71 - Produsul Intern Brut pe categorii de resurse la nivelul Regiunii Sud-Est, 2010 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Regională de Statistică Brăila, http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/pages/index.ro.do 
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În ceea ce priveşte formarea PIB al judeţului Galaţi, industria se menţine în topul sectoarelor economice cu cea 

mai mare contribuţie, acesta fiind cel de-al patrulea centru industrial al ţării, din punct de vedere al mărimii 

producţiei industriale. 

 

2.7.3. Productivitatea muncii 

Productivitatea muncii25/persoană angajată la nivel naţional calculată ca valoarea PIB (la paritatea puterii de 

cumpărare, PPC), înregistrează în perioada 2002-2008 o creştere continuă, ajungând în 2008 la 38,3% din 

media UE 27. Mai mult, calculele previzionale pentru 2007 şi 2008 arată o diminuare în continuare a 

decalajului faţă de media europeană. 

În Regiunea Sud-Est, creşterea moderată a productivităţii muncii în perioada 2000-2008 nu arată şi o 

productivitate generală ridicată, în fapt ea este mai scăzută în anul 2008 decât media naţională (11.793EUR) cu 

674 EUR şi de 3, 6 ori mai mică decât  media UE 27. Performanţa modestă a regiunii(+110%) este dată de o 

dinamică pozitivă net inferioară mediei naţionale(+141,27%) în perioada 2003-2007. Un punct slab al 

economiei judeţului Galaţi îl reprezintă productivitatea scăzută a muncii datorită faptului că sectoarele care au 

o valoare adăugată mică atrag o mare parte a populaţiei ocupate, precum şi consumul mare  de energie în 

procesele de producţie.  

Fig.72 - Evoluţia productivităţii muncii exprimată ca VAB/ cap locuitor la nivel regional, naţional şi European, 2003-2007 

Productivitatea muncii exprimată ca VAB/locuitor 
Denumire 
Regiune 

Tip indicator Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anii 
2003-
2007 

% 

Sud-Est VAB/cap de 
ocupat (EUR) 

5.294 6.416 7.777 9.285 11.119 5.825 110,02% 

România VAB/cap de 
ocupat (EUR) 

4.888 5.795 7.606 9.249 11.793 6.905 141,27 % 

UE27 VAB/cap de 
ocupat (EUR) 

42.419 44.183 45.550 47.213 49.090 6.670 15,72% 

Sud-Est Nr. ocupanţi 1.022 1.022 1.028 1.036 1.057   

România Nr. ocupanţi 9.569 9.410 9.267 9.331 9.365   

UE27 Nr. ocupanţi 213.380 214.812 216.843 220.390 224.319   

Sud-Est VAB/ 
regional(EUR) 

5.412 6.555 7.996 9.618 11.747   

România VAB/ 
România (LEI) 

46.775 54.538 70.489 86.298 110.442   

UE27 VAB/ 
regional(EUR) 

9.051.457 9.490.956 9.877.205 10.405.157 11.011.791   

Sursa: Audit Teritorial Regiunea Sud-Est, 2010-2020, pag.67, http://www.adrse.ro/DezvoltareRegionala/DezvoltareRegionala.aspx 

Sectorul serviciilor este încă slab dezvoltat, datorită nivelului scăzut de descentalizare a administraţiei de stat, 

serviciile contribuind cu 49,2 % la formarea VAB judeţene. 
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3.7.4. Analiza structurii economice pe sectoare de activitate 

 

Agricultura  

Agricultura constituie una din componentele principale ale economiei judeţului Galaţi, fiind totodată una din 

cele mai vechi activităţi economice ale populaţiei Suprafaţa agricolă a judeţului Galaţi este în anul 201126 de 

35.830 Km2, reprezentând 15,38% din suprafaţa totală a Regiunii Sud-Est şi 2,44 % din suprafaţa agricolă totală 

a ţării, iar tipul de sol predominant este cernoziomul cambic şi cernoziomul pretabil la arabil fără restricţii.  În 

funcţie de clasele de calitate, cele mai mari ponderi ale terenurilor se încadrează în clasele III şi IV de calitate , 

care au pretabilitate mijlocie, respectiv slabă pentru cultura de câmp.  Ca atare, solurile din judeţul Galaţi 

necesită aplicarea irigaţiilor, însoţite de sistemul de desecare aferent şi aplicarea unor tehnologii agricole 

adaptate culturilor planificate, care să asigure o utilizare durabilă a lor şi o protecţie a subsolului. 

Fig.73 - Clasificarea solurilor pe clase de calitate în judeţul Galaţi 

Tip clasa 
soluri 

Descriere Pondere 

I terenuri cu pretabilitate bună pentru cultura de câmp 1,3% 

II terenuri cu pretabilitate mijlocie, cu limitări reduse pentru 
cultura de câmp 

18,42% 

III terenuri cu pretabilitate mijlocie, cu limitări moderate 
pentru cultura de câmp 

43,35% 

IV terenuri cu pretabilitate slabă, cu limitări severe pentru 
cultura de câmp 

27,03% 

V terenuri cu limitări foarte severe nepretabile pentru cultura 
de câmp, vii, livezi 

9,86% 

Sursa: Studiu privind structura activităţilor economice, situaţia existentă şi tendinţe de dezvoltare, 2010, p. 29-30 

 

În judeţ, ponderea producţiei agricole este de 19,93%, mai mică comparativ cu cea regională (25,12%) şi 

naţională (30,65%). Ponderea serviciilor agricole în totalul producţiei agricole a judeţului Galaţi este mai mare 

comparativ cu mediile regionale şi naţionale (3,89%, comparativ cu 2,6% şi 1,07%). Se constată în ultimii ani, o 

creştere a importanţei sectorului de servicii agricole, care susţin dezvoltarea agriculturii judeţului Galaţi, cu 

efecte pozitive asupra producţiilor agricole27.  

 

 

 

 

                                                           
26
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 Conform  Studiu privind structura activităţilor economice, situaţia existentă şi tendinţe de dezvoltare, 2010, p. 30 
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Fig. 74 - Comparaţia producţiei agricole ( % ) la nivel judeţean , regional şi naţional, 2008 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, http://www.galati.insse.ro/main.php 
 

La nivel judeţean ponderea cea mai mare a suprafeţelor cultivate este ocupată de producţia vegetală, la polul 

opus situându-se serviciile agricole - cu cea mai mică pondere în producţia totală, fapt ce semnifică un grad de 

dezvoltare scăzut, determinat de potenţialul agricol insuficient exploatat şi de o economie rurală 

nediversificată, cu o agricultură predominant de subzistenţă.   

 

 

Fig.75 - Ponderea producţiei agricole ( % ) la nivelul judeţului Galaţi, 2011 

 

Sursa: prelucrare proprie pe baya datelor de la direcţia Regională de Statistică Brăila, 
http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t47_2011.htm?view=true 

 

La fel ca şi în celelalte judeţe din România, fondul funciar al judeţului Galaţi a cunoscut schimbări profunde în 

perioada post-comunistă, marcată de Legea din 1991, schimbarea proprietarilor, fragmentarea terenurilor 

agricole, lipsa strategiei pe termen lung si neadaptarea practicilor la condiţiile fizico-geografice existente. 

În anul 2011 fondul funciar agricol din judeţul Galaţi reprezintă 40,11% din suprafaţa totală, ponderea cea mai 

mare parte fiind reprezentată de suprafaţa arabilă (32,80%), pe care se practică o agricultură de tip intensiv. 

Aceasta este urmată de suprafaţa ocupată cu păduri şi altă vegetaţie forestieră(4,91%), păşuni (4,89%), vii şi 

pepiniere viticole (2,16%). 

 

http://www.galati.insse.ro/main.php
http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t47_2011.htm?view=true
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Fig.76 - Suprafata fondului funciar (%) după modul de folosinţă la nivelul judeţului Galaţi 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, http://www.galati.insse.ro/main.php 

 

Sprafaţa cultivată în judeţul Galaţi a avut o evoluţie similară regiunii Sud-Est şi s-a manifestat într-o primă 

etapă printr-o scădere care a culminat în anul 2006, urmată de o creştere constantă până în anul 2011, 

suprafaţa totală cultivată ajungând la 308.280 ha şi reprezentând 17 % din suprafaţa cultivată la nivelul 

regiunii. 

 

Fig.77 - Evoluţia suprafeţelor cultivate la nivelul judeţului Galaţi în perioada 2000-2011 

 

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Regională de Statistică Brăila, 
http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t47_2011.htm?view=true 

 

Conform datelor statistice regionale, în anul 2011 judeţul Galaţi ocupa locul 3 în cadrul regiunii Sud-Est în 

privinţa suprafeţelor cultivate, dintre toate judeţele componente, cea mai scăzută pondere fiind înregistrată 

de judeţul Vrancea. 

 

 

http://www.galati.insse.ro/main.php
http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t47_2011.htm?view=true
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Fig.78 - Ponderea suprafeţelor totale cultivate în regiunea Sud-Est, pe judeţe în anul 2011 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Regională de Statistică Brăila, 
http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t38_2011.htm?view=true 

 

Principalele culturi care au fost practicate în anul 2011 în judeţul Galaţi sunt cerealele pentru boabe,  cu o 

suprafaţă cultivată de 202.218 ha şi, la nivel regional, ocupă locul 2 în funcţie de cele mai mari suprafeţe 

cultivate cu cereale, înintea sa situându-se judeţul Constanţa (298.349 ha) . 

 

Fig. 79 - Suprafaţa cultivată (ha) în funcţie de principalele culturi în judeţul Galaţi, 2011 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Regională de Statistică Brăila, 
http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t38_2011.htm?view=true 

 

La nivel de UAT, cele 34 de localităţi analizate totalizau în anul 2010 o suprafaţă agricolă de 176.417 ha, 

reprezentând 50,2% din suprafaţa agricolă a judeţului. Ponderea suprafeţelor agricole din suprafaţa totală la 

nivel de unitate administrativă de bază evizenţiază valorile cele mai mari în: Municipiul Galaţi(13553 ha), 

Bereşti-Meria(8330 ha), Cavadineşti(8805 ha) şi Frumuşiţa(9491 ha). Cele mai mici ponderi(între 1-1,5% din 

totalul suprafeţei de studiu) revin comunelor Buciumeni, Poiana, Cosmeşti şi Movileni. 

Analiza principalelor culturi practicate la nivelul celor 34 de UAT-uri aflate la limita administrativă/frontalieră 

http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t38_2011.htm?view=true
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arată o majoritatete a suprafeţelor cultivate cu vii şi pepiniere viticole (44%), urmate de suprafeţele agricole 

(29%) şi suprafeţele arabile (24%). Suprafeţele de fâneţe ocupă doar 3% din fondul funciar, iar livezile şi 

pepiniere pomicole împreună cu păşunile au alocate cele mai puţine suprafeţe(sub 1 %).  

Suprafaţa totală a terenului neagricol este în medie de 1419 ha/ localitate 28. Cele mai mici suprafeţe de teren 

neagricol se găsesc în comunele: Gohor, Oancea, Priponeşti, Şendreni, iar cele mai mari suprafeţe de teren 

neagricol, cu peste 2000 de ha, în comune situate în nordul şi vestul judeţului: Bereşti, Cavadineşti, Iveşti şi 

Umbrăreşti. 

Concluziile primare referitoare la fondul funciar analizat arată o predominanţă a suprafeţelor viticole, cu zone 

superioare din punct de vedere al productivităţii şi utilizării terenului, ce contribuie la plasarea Regiunii Sud-Est 

pe primul loc la nicel naţional în ceea ce priveşte suprafaţa viilor roditoare.  

În anul 2008, din cele 811141 hectare de viţă de vie deţinute de judeţul Galaţi, cele 34 de UAT-uri aveau o 

pondere de 33%. 

Fig.80 - Suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă la nivel de UAT, judeţul Galaţi 

Nr. 
Crt. 

Denumire  UAT Suprafaţa 
agricolă 
(ha) 

Suprafaţa 
arabilă 
(ha) 

Livezi şi 
pepiniere 
pomicole 
(ha) 

Vii şi 
pepiniere 
viticole 
(ha) 

Păşuni 
(ha)  

Fâneţe 
(ha) 

Teren 
neagricol 
(ha) 

1      MUN. GALAŢI 13553 12837 142 99 406 69 * 

2      BERESTI 3098 2567 0 263 287 3 2781 

3      BALABANESTI 3968 2569 0 120 1279 0 1528 

4      BALASESTI 5250 3654 0 263 1333 0 1229 

5      BERESTI-MERIA 8330 6550 20 383 1377 0 1273 

6      BRAHASESTI 3053 2425 0 211 417 0 1320 

7      BRANISTEA 5005 4465 0 176 188 19 1269 

8      BUCIUMENI 2695 2171 0 280 244 0 1810 

9      CAVADINESTI 8805 6158 0 515 2132 0 2211 

10      CERTEŞTI 5493 4679 0 15 799 0 903 

11      COSMESTI 3047 2850 1 92 104 0 1495 

12      FOLTESTI 5804 4951 0 131 708 14 1097 

13      FRUMUSITA 9491 8656 0 265 540 28 1339 

14      FUNDENI 3192 2693 1 117 361 20 1026 

15      GHIDIGENI 5422 4463 3 66 841 0 1606 

16      GOHOR 4286.2 3121 0 267 633 0 879 

17      INDEPENDENTA 5534 4842 0 319 345 28 1291 

18      IVESTI 6614 5317 208 929 160 0 2115 

19      LIESTI 7313 6355 40 638 272 8 1599 

20      MASTACANI 5144 4084 0 264 800 15 1378 

21      MOVILENI 2100 1957 0 63 80 0 1894 

22      NAMOLOASA 5843 5047 0 187 567 0 1124 

23      NICORESTI 4808 3566 0 1109 133 0 1898 

24      OANCEA 4261 3226 1 1778 808 48 544 
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 Calcule proprii pe baza datelor din fişa localităţii  la nivelul celor 34 UAT-uri analizate, 2010 
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Nr. 
Crt. 

Denumire  UAT Suprafaţa 
agricolă 
(ha) 

Suprafaţa 
arabilă 
(ha) 

Livezi şi 
pepiniere 
pomicole 
(ha) 

Vii şi 
pepiniere 
viticole 
(ha) 

Păşuni 
(ha)  

Fâneţe 
(ha) 

Teren 
neagricol 
(ha) 

25      PISCU 5016 4296 0 169 521 30 969 

26      PRIPONESTI 4891 3804 0 218 868 1 659 

27      POIANA 1881 1515 0 160 106 0 1650 

28      RĂDEŞTI 2823 2042 0 40 741 0 1107 

29      SENDRENI 3957 3432 195 80 242 8 741 

30      SUCEVENI 5167 4054 1 375 728 9 1873 

31      T. VLADIMIRESCU 4355 3560 2 304 455 34 1108 

32      TULUCESTI 6055 5168 0 633 240 14 1298 

33      UMBRARESTI 5631 4449 0 682 327 28 2455 

34      VLADESTI 4532 3663 0 144 664 200 1381 

*Lipsa date disponibile 

Sursa : Centralizare proprie pe baza datelor din Fişa Localităţii, 2010 

 

Conform datelor de la recensământul agricol din anul 2010, analiza expolataţiilor agricole în cele 34 de UAT-uri 

aflate la limita administrativă/ frontalieră arată diferenţe semnificative între localităţi. 

Din totalul celor 122.930 de exploataţii de la nivelul judeţului, cele 34 de UAT-uri cuprind 62.231 de expolataţii 

agricole, dintre care cele mai multe se află în: Mun. Galaţi, Bereşti-Meria, Cavadineşti, Cosmeşti, Frumuşiţa, 

Iveşti, Lieşti, localităţi în care există peste 2500 de exploataţii agricole 

.Fig.81 - Distribuţia exploataţiilor agricole pe localităţi în cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţiaflate la limita administrativă/ 

frontalieră 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Recensământul General Agricol 2010, http://www.rga2010.djsct.ro 

 

În ceea ce priveşte mărimea exploataţiilor agricole, se poate afirma că, problemele legate de dimensiunile 

foarte mici ale exploataţiilor agricole care afectează competitivitatea sectorului agricol şi limitează exploatarea 

potenţialului extraordinar atât la nivelul judeţului, cât şi al regiunii Sud Est. 

O cauză a acestui fenomen o poate reprezenta aplicarea articolului din Legea 18/1991 care permite 

moştenirea unor terenuri până la gradul al IV-lea de rudenie. În această situaţie, cadrul legislativ favorizează 

fărâmiţarea proprietăţii, iar parcelele de mici dimensiuni, pe lângă neîndeplinirea criteriilor de performanţă şi 
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eficienţă în exploatare pot conduce la degradarea suprafeţelor agricole prin favorizarea aplicării de practici 

agricole necorespunzătoare. 

La nivel european se doreşte micşorarea numărului de exploataţii agricole şi atingerea pragului de ounitate 

economică de dimensiune europeană (ESU). La nivel naţional, statisticile par să indice acest lucru: în anul 2005, 

potrivit Anchetei Structurale realizate de către Institutul Naţional de Statistică, existau 4.256.152 exploataţii 

agricole.  

Structura producţiei agricole la nivel judeţean are un caracterul preponderent cerealier. Ponderea suprafeţelor 

ocupate de cereale, în toate zonele, este ridicată, chiar dacă în unele zone nu există condiţii agro-

pedoclimatice favorabile pentru cultivare. Evoluţia producţiei de cereale înregistrează oscilaţii, în funcţie de 

condiţiile climatice, dar este influenţată şi de resursele financiare de care dispun producătorii agricoli pentru 

înfiinţarea culturilor29.  Statisticile corespunzătoare producţiei medii la hectar la principalele culturi arată o 

evoluţie neuniformă, cu tendinţe fluctuante care semnifică faptul că există influenţe asupra volumului 

producţiei vegetale, care nu pot fi controlate în totalitate şi care ţin, în special, de condiţiile climatice existente 

într-un an sau altul.  

Producţia agricolă vegetală la nivelul anului 2011, arată o pondere ridicată a producţiei de cereale (44%) şi a 

celei de porumb boabe (28%), urmată de producţia de grâu şi secară.Totuşi, în context regional, producţia de 

cereale a judeţului Galaţi în anul 2011 reprezintă numai 15.53% din producţia totală de cereale a Regiunii Sud-

Est.  Cele mai mici cantităţi ale producţiei vegetale o înregistrează cultura de sfeclă(820 tone) şi producţia de 

fructe(11.580 tone), cea din urmă reprezenând doar 7.68% din producţia totală de fructe a Regiunii Sud-Est. 

Analiza comparativă a producţiei medii la hectar la principalele culturi în perioada 2000-2011 indică cele mai 

mari creşteri ale prodctivităţii la sfecla de zahăr, rapiţă, porumb,fasole boabe, soia boabe,pepenii verzi şi 

galbeni, cartofii de toamnă. În schimb productivitatea a evoluat în intervalul analizat foarte puţin (cu până la 

un procent) pentru culturile de: secară, mazăre boabe, tutun, furaje perene şi lucernă.  

Fig. 82 - Evoluţia producţiei medii la hectar la principalele culturi în judeţul Galaţi în perioada 2000-2011 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică, https://statistici.insse.ro/shop/ 
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Analizând productivitatea suprafeţelor cultivate cu porumb boabe, grâu si secară, cartofi şi floarea soarelui, 

valori peste media judeţeană se înregistreaza în doua areale, dezvoltate în relaţie directă cu Municipiul Tecuci 

şi axa dintre Municipiul Galaţi şi Oraşul Târgu Bujor30. 

În partea de vest a judeţului, deşi bonitatea terenului agricol este sub media judeţeana şi potenţialul pedologic 

al terenului agricol este subutilizat, productivitatea acestei regiuni este peste media judeţeană. Fenomenul 

opus se întâlneşte în partea de est unde un teren cu bonitate economică agricolă peste media judeţeană 

prezintă o productivitate sub media judeţului.31 

Dinamica producţiei principalelor produse agricole pe locuitor la nivel judeţean în perioada 2000-2011 indică 

un trend oscilant la nivel general şi o productivitate crescută/locuitor la culturile de cereale pentru boabe 

(973,3 kilograme/ în anul 2011 locuitor), porumb (547,2 kilograme/ locuitor în anul 2011) şi lapte (233,8 litri / 

locuitor în anul 2011). 

Sectorul viticol plasează Regiunea Sud-Est pe primul loc la nivel naţional în ceea ce priveşte suprafaţa viilor 

roditoare, deţinând 694.414 ha în anul 2011, din care 99,10% este proprietate majoritar privată. Suprafaţa 

judeţului Galaţi cultivată cu viţă de vie era în anul 2011 de 13.762 hectare, reprezentând 19,8% din suprafaţa 

regiunii. Evoluţia suprafeţelor cultivate cu viţă de vie în judeţul Galaţi arată un trend descendent în perioada 

2004-2011, cu o scădere totală de 3.985 hectare. Această diminuare nu este totuşi în concordanţă cu 

recomandările Uniunii Europene de favorizare a culturii de viţă nobilă şi renunţarea treptată la hibrizi. 

Fig.83 - Evoluţia suprafeţei viilor pe rod în judeţul Galaţi, 2004-2011 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, http://www.galati.insse.ro/main.php 

 

În anul 2011 structura suprafeţelor cultivate cu viţă de vie în judeţul Galaţi eraurmătoarea: 50, 3 % vii altoite şi 

indigene şi vii hibride 49,3%, distribuţie care este diferită de cea a regiunii Sud-Est, întrucât ponderea viilor 
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 Conform PATJ Galaţi, Secţiunea 3, INCD URBAN – INCERC, Sucursala URBANPROIECT, 2011, pag 55 
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 Conform PATJ Galaţi, Secţiunea 3, INCD URBAN – INCERC, Sucursala URBANPROIECT, 2011, pag 64 
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hibride la nivel regional este de numai 29,82%. Pentru cele 34 de UAT-uri analizate cele mai mari suprafeţe cu 

viţă de vie se găsesc în comunele: Cavadineşti, Iveşti, Lieşti, Nicoreşti, Oancea, Tuluceşti şi Umbrăreşti, iar UAT-

urile cu cele mai mici suprafeţe de viţă de vie sunt: Mun. Galaţi, Certeşti, Cosmeşti, Ghidigeni, Movileni, 

Rădeşti,Şendreni.  

În privinţa producţiei de struguri la hectar, putem spune că, în perioada analizată, s-a înregistrat, la nivel de 

judeţ, o uşoară tendinţă de scădere. Astfel, producţia de struguri la hectar înregistrată la nivel de judeţ a fost, 

în anul 2011, de 4,88 to/ha, comparativ cu 5,50 to/hectar în anul 2004. La nivel de regiune, producţia totală a 

fost, în anul 2011, de 5,66 to/hectar, sensibil mai mare comparativ cu anul 2006, când înregistra o valoare de 

5,51 to./hectar. 

 

Silvicultura 

Suprafata fondului forestier32 al judeţului Galati de cca.37 mii ha reprezinta doar 8,2% din suprafaţa totală 

(3.245.204 ha în anul 2012). Din suprafaţa totală de fond forestier 78% se află în administrarea sau paza 

ocoalelor silvice în timp ce aproape 7 mii ha sunt mici proprietati particulare pe care nu se asigura servicii 

silvice de pază. Fondul forestier în administrarea Directiei Silvice Galaţi la data de 01.01.2012  este de  29.936 

ha din care: Fond forestier de stat - 22.409 ha; Fond forestier privat în paza - 7.527 ha; Vegetaţie în afara 

fondului forestier naţional în pază - 1.444 ha. 

Fondul forestier de stat administrat de Direcţia Silvică Galaţi este format aproape în întregime din specii de 

foioase (18917ha) răşinoasele fiind reprezentate simbolic de 162 ha de pin negru. 

Anual se recoltează un  volum de masă lemnoasă situat între 45-50 mii m.c. La nivelul anului 2011, judeţul 

Galaţi avea numai 5% din producţia totală a regiunii (1297,5 mii m.c.), cel mai mare volum de masă lemnoasă 

fiind înregistrat în judeţul Vrancea(503,2 mii m.c). 

Fig.84 - Volumul total de lemn recoltat în Regiunea Sud-Est, 2011 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică, http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm 
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La nivelul celor 34 de UAT-uri aflate la limita administrativă/ frontalieră suprafaţa totală a fondului forestier în 

anul 2010 era , conform fişelor localităţii, de 25.066,85 ha, cele mai mari suprafeţe fiind localizate în comunele 

Bereşti, Buciumeni şi Umbrăreşti (peste 1500 ha/localitate). 

 

Piscicultura 

Sectorul piscicol din România include activităţile de acvacultură, pescuit marin şi pescuit în apele interioare, 

precum şi activităţile de procesare şi marketing.  

În ceea ce priveşte judeţul Galaţi, acesta dispune de un potenţial piscicol important. În judeţ există 43 de 

amenajări piscicole: una pe Dunăre, 7 pe Prut, 33 pe Siret (15 acumulări cu barare de albie şi 18 acumulări 

laterale) şi 2 pe Bârlad (cu barare de albie) . Principalele amenajări piscicole sunt: . 

Fig.85 - Amenajările piscicole din judeţul Galaţi 

Nr. 
Crt. 

Administrator Proprietar Tip Amenajare RUA 
Pepiniera 

RUA 
Crescatorie 

Supraf. 
totala 

Localitatea 

1 I.C.D.E.A.P.A. 
GALATI 

AGENTIA DOMENIILOR 
STATULUI 

Amenajare piscicolă de 
cercetare dezvoltare 
Brateş- crescătorie 

0 16 225.2 Galati 
/ Foltesti 

2 I.C.D.E.A.P.A. 
GALATI 

AGENTIA DOMENIILOR 
STATULUI 

Amenajare piscicolă de 
cercetare dezvoltare Cotu 
Chiului- crescătorie 

0 17 119 Prut, km37 

3 A.J.V.P.S. 
GALATI 

1. C.N.A.F.P. - TEREN; 2. 
A.J.V.P.S. GALATI - ACTIVE. 

Amenajare piscicolă Mata 
Radeanu – crescătorie 

0 14 494.81 Vadeni 

4 S.C. GRIG 
IMPEX 94 S.R.L. 

AGENTIA DOMENIILOR 
STATULUI 

Amenajare piscicolă 
Malina – pepinieră/  

0 24 120,46 Sendreni 

5 S.C. SINGAMA 
S.R.L. 

AGENTIA DOMENIILOR 
STATULUI 

Amenajare piscicolă 
Sovarca- crescătorie 

  116 150 Oancea 

6 S.C. ZATUN S.A. AGENTIA DOMENIILOR 
STATULUI 

Amenajare piscicolă  
Vlădeşti – crescătorie 

0 463 337 Vladesti 

7 S.C. CENTRAL 
S.R.L. 

AGENTIA DOMENIILOR 
STATULUI 

Amenajare piscicolă 
Lozova –crescătorie 

0 27 174.32 Branistea 

8 S.C. CENTRAL 
S.R.L. 

AGENTIA DOMENIILOR 
STATULUI 

Amenajare piscicolă 
Lozova- pepinieră 

28 0 13.5 Branistea 

9 S.C. SINGAMA 
S.R.L. 

AGENTIA DOMENIILOR 
STATULUI 

Amenajare piscicolă 
Sovarca – pepinierĂ 

115 0 18.5 Oancea 

10 S.C. DEP-CAR 
S.R.L. 

CONSILIUL LOCAL BALENI Amenajare piscicolă 
Băltăţei – crescătorie 

0 450 18.85 Baleni 

11 JUDETEANA DE 
PROTECTIE A 
PLANTELOR 

DIRECTIA JUDETEANA DE 
PROTECTIE A PLANTELOR 
GALATI 

Amenajare piscicolă Zatun 
– crescătorie 

0 375 28.95 Galati/Foltes
ti 

12 A.J.V.P.S. 
GALATI 

1. C.N.A.F.P. - TEREN 
AMENAJARE; 2. A.J.V.P.S. 
GALATI - ACTIVE. 

Amenajare piscicolă Mata 
Radeanu – crescătorie 

13 0 110.67 Vadeni 

13 S.C. ZATUN S.A. AGENTIA DOMENIILOR 
STATULUI 

Amenajare piscicolă 
Vlădeşti – pepinieră 

464 0 95 Vladesti 

14 ICDEAPA 
GALATI 

AGENTIA DOMENIILOR 
STATULUI 

Amenajare piscicolă de 
cercetare –dezvoltare 
Brateş-  pepinieră 

15 0 94.78 Galati 
/ Foltesti 

15 ICDEAPA 
GALATI 

AGENTIA DOMENIILOR 
STATULUI 

Amenajare piscicolă 
Ferma de cercetare 
dezvoltare Brateş – 
crescătorie 

0 16 225.22 Galati 
/ Foltesti 

16 PF MANEA 
MARICEL 

PRIMARIA NAMOLOASA Amenajare piscicolă Iaz 
Nămoloasa – crescătorie 

0 613 37.31 Namoloasa 

17 S.C. GRIG 
IMPEX 94 S.R.L. 

AGENTIA DOMENIILOR 
STATULUI 

Amenajare piscicolă 
Malina – pepineră 

23 0 7 Șendreni / 
Smârdan 

 
Sursa : Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, http://www.anpa.ro/index.php?v=download&id=214 

 

Zootehnie 
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Evoluţia producţiei agricole animale înregistrează, la nivelul judeţului Galaţi, o serie de fluctuaţii, în funcţie de 

cerinţele existente pe piaţă. Astfel, pe ansamblu, producţia de carne (tone greutate în viu), cunoaşte o 

tendinţă uşoară de creştere în perioada 2004-2007, perioadă urmată de o scădere care atinge punctul maxim 

în anul 2010. Începând cu anul 2011, producţia totală de carne a judeţului cunoaşte din nou o creştere 

datorată în principal cererii ridicate de carne de pasăre (6173 tone) 

Fig.86 - Evoluţia producţiei animale în judeţul Galaţi în perioada 2004-2012 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, http://www.galati.insse.ro/main.php 

 

În anul 2011 la nivelul judeţului Galaţi ponderea cea mai mare a poducţiei de carne o deţine carnea de porcine 

(45%), urmată de carnea de pasăre(26%), iar carnea de ovine şi caprine are cea mai mică pondere (9%) din 

totalul producţiei de carne. 

Cea mai mare scădere a producţiei agricole animale se înregistrează la carnea de bovine(-7%), celelalte 

producţii de carne înregistrând creşteri si scăderi sucesive, cu proporţii variabilemult mai mici.  

În partea nordică se remarcă cateva zone care prezintă un potenţial nevalorificat în producţia zootehnică. Iar 

partea sudica prezentănd o bonitate ridicată pentru produsele lapte/carne este considerată ca deţinând un 

potenţial ridicat în domeniul producţiei animale. Plasarea în aria de influenţă a Municipiului Galaţi a este unul 

din motivele pentru care zona respectivă tinde mai puţin catre agricultură ca şi activitate33. 

În anul 2012, parcul de tractoare şi maşini agricole din judeţul Galaţi era format dintr-un număr de 3666 

utilaje, majoritatea în proprietate privată. Numărul acestor utilaje este în scădere comparativ cu anul 2000 ca 

urmare a scoaterii din funcţiune a utilajelor învechite, care nu mai corespund din punct de vedere tehnic şi 

care nu mai pot fi modernizate.  

 

 

                                                           
33 Conform PATJ Galaţi, Secţiunea 3, INCD URBAN – INCERC, Sucursala URBANPROIECT, 2011, pag 67 

http://www.galati.insse.ro/main.php


p. 132 

Fig.87 - Evoluţia parcului de tractoare şi principalele maşini agricole în judeţul Galaţi, 1990-2012 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, http://www.galati.insse.ro/main.php 

 

Ponderea în regiune a parcului de tractoare din judeţul Galaţi era, în anul 2011, de circa 17,36%. Ca rezultat al 

specificului agricol judeţean, ponderea cea mai mare a parcului de maşini şi utilaje agricole este deţinută de 

tractoare (40% din total), urmate de pluguri pentru tractor (39%) şi semănători mecanice (16%).  

 

Fig.88 - Poderea parcului de tractoare şi principalele utilaje agricole în judeţul Galaţi, 2012 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, http://www.galati.insse.ro/main.php 

 

Resursele umane din agricultură 

La nivel regional populaţia ocupată în agricultură, vânătoare şi silvicultură era de 332,7 mii persoane, cu 

31.22% mai puţine persoane faţă de anul 2000.  

În anul 2011, în agricultura judeţului Galaţi erau angajaţi 60,3 mii persoane, reprezentând 33% din populaţia 

ocupată în sectorul economic. Ponderea salariaţilor din agricultură în totalul salariaţilor angajaţi în sectorul 

http://www.galati.insse.ro/main.php
http://www.galati.insse.ro/main.php
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economic ai judeţului Galaţi era în anul 2011 de 28%, fapt ce semnifică un grad de atractivitate scăzut al 

acestui sector, cu toate că există un potenţial important de dezvoltare. 

Aceaşi tendinţă de reducere a importanţei sectorului agricol în economia judeţului Galaţi se poate constata şi 

în scăderea ponderii numărului de salariaţi din agricultură în totalul regiunii. Comparativ cu anul 2000, 

populaţia judeţului Galaţi ocupată în agricultură a scăzut cu 29,9 mii persoane. Cu toate acestea, ponderea 

populaţiei ocupate în agricultură era de 18% în Regiunea Sud – Est în anul 2011, ocupând locul trei după 

judeţele Buzău şi Constanţa.  

Fig.89 - Ponderea populaţiei ocupate în agricultură în regiunea Sud-Est în anul 2011 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Regională de Statistică Brăila, 
http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t38_2011.htm?view=true 

Creşterea numărului persoanelor ocupate la nivel judeţean în ramurile neagricole între 2004 şi 2008 a avut 

practic acelaşi ritm cu cel înregistrat pe plan naţional. În aceste condiţii, ponderea deţinută de judeţul Galaţi în 

totalul persoanelor ocupate în ramurile neagricole s-a menţinut constantă, respectiv 2,6% între 2004 şi 2008). 

În cadrul sectorului secundar, se observă o creştere a ponderii deţinute de judeţul Galaţi, ceea ce relevă faptul 

că, pe plan judeţean, tendinţa de reducere a cererii de forţă de muncă a fost mai lentă decât cea înregistrată 

pe plan naţional 34 

La nivelul celor 34 de UAT-uri aflate la limita administrativă/frontalieră, din totalul salariaţilor (88.145 mii 

persoane),1,5 % erau angajaţi în sectorul agricol. Localităţile aflate în apropierea Municipiului Galaţi – 

Tuluceşti şi Şendreni – au ponderea cea mai ridicată a populaţiei ocupată în agricultură (peste 30%).  

La nivelul zonei de studiu, 23 de localităţi au o podere a populaţiei din agricultură sub 5%, ceea ce confirmă că 

populaţia majoritară practică o agricultură de subzistenţă într-un sistem neprofitabil, aspect dat şi de numărul 

mediu de angajaţi în agricultură la nivel de UAT extrem de scăzut - 40. 
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Fig. 90 - Ponderea salariaţilor din agricultură la nivelul celor 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi aflate la limita 
administrativă/frontalieră, 2010 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din fişa localităţii, 2010 

 

Industria 

Sectorul Industrial în regiunea Sud-Est este orientat spre domeniile industriale cu valoare adăugată scăzută 

(alimentar, îmbrăcăminte), în acelaşi timp, concentrând un număr însemnat de agenţi economici în domeniul 

industriei mecanice şi al produselor metalice. Domeniul de tradiţie şi de importanţă remarcabilă în aproape 

toate judeţele este construcţia mijloacelor de transport acvatice.  

Producţia industrială reprezintă împreună cu agricultura principalele ramuri economice cu o contribuţie de 

33% la Produsul Intern Brut al judeţului Galaţi. Datorită premiselor favorabile în ceea ce priveşte dezvoltarea 

sectorului secundar, se remarcă pe primul loc industria extractivă şi prelucrătoare, apoi producţia şi 

distribuirea energiei electrice şi nu în ultimul rând construcţiile.  
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Fig. 91 - Unităţi locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi şi clase de mărime, 2011 

Denumire activitate Sud - Est Judeţul Galaţi 

Industrie extractivă 142 12 

Industrie prelucrătoare 5106 919 

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică,   

gaze, apă caldă şi aer condiţionat 156 7 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor,   

activităţi de decontaminare 495 97 

Construcţii 4427 907 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor 
şi motocicletelor 

22651 4966 

Transport şi depozitare 4462 586 

Hoteluri şi restaurante 3163 487 

Informaţii şi comunicaţii 1076 223 

Tranzacţii imobiliare 1155 212 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 3984 682 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii 
suport 

1692 315 

Învăţământ 
1)

 279 51 

Sănătate şi asistenţă socială 
1)

 946 125 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 486 83 

Alte activităţi de servicii 1151 208 

Total unităţi 51371 9880 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Brăila, http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/ 

 

La nivel regional, în anul 2010 exista un număr de 5842 de întreprinderi în sectorul industrial din care marea 

majoritate (94,72%)  din totalul regional operând în industria prelucrătoare (5534 întreprinderi). Anul 2011 a 

înregistrat o creştere uşoară, numărul întreprinderilor active din industrie crescând la 5899 de întreprinderi. 

Marea majoritate a ramas tot în industria prelucrătoare, însă aceasta a înregistrat o scădere din anul 2010. În 

ceea ce priveşte cifra de afaceri regională 38,5% a fost generat de sectorul industrial . Restructurarea tuturor 

sectoarelor a dus la scăderea numărului de salariaţi. 

Fig. 92 - Cifra de afaceri, investiţiile brute,investiţiile nete şi personalul unităţilor locale active, din industrie, construcţii, comerţ şi 
alte servicii,  pe activităţi ale economiei naţionale, în Regiunea Sud-Est, 2011 

Denumire activitate  Cifra de 
afaceri        
( mil. RON) 

Investiţii 
brute ( mil. 
RON) 

Investiţii nete 
( mil. RON) 

Salariaţi (Nr. 
persoane) 

Industrie extractivă  1114 863 552 4227 

Industrie prelucrătoare  35568 2883 2303 121916 

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 
termică,  gaze, apă caldă şi aer condiţionat  

3668 901 789 9871 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, 
activităţi de decontaminare  

2876 558 299 13671 

Construcţii  7142 2270 501 47091 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea  
autovehiculelor şi motocicletelor  

41257 1408 935 102349 

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de 
curier  

5450 988 609 45258 

Hoteluri şi restaurante  1481 270 191 19118 

http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/
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Denumire activitate  Cifra de 
afaceri        
( mil. RON) 

Investiţii 
brute ( mil. 
RON) 

Investiţii nete 
( mil. RON) 

Salariaţi (Nr. 
persoane) 

Informaţii şi comunicaţii  773 61 53 5800 

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

2959 427 330 42447 

Învăţământ * 55 6 6 1363 

Sănătate şi asistenţă socială*   256 35 29 4021 

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi 
personale  

781 54 40 8019 

Total Regiunea Sud - Est  103380 10724 6637 425151 

*Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Brăila, http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t35_2011.htm?view=true 

 

La nivel judeţean cifra de afaceri în anul 2011 era de 19.159 mil RON, reprezentând 18,53% din cifra de afaceri 

regională şi este a doua după judeţul Constanţa (46%) în funcţie de contribuţia la cifra de afaceri regională. 

Dezvoltarea industriei, mai ales în municipiul Galaţi a fost favorizată atât de poziţia geografică şi de alcătuirea 

căilor de comunicaţie cât şi de concentrarea populaţiei din centrele urbane. Cea mai dezvoltată ramură 

industrială este industria metalurgică iar municipiul Galaţi prin combinatul siderurgic contribuia cu 55,6% la 

producţia de oţel, 55 % la producţia de laminate fabricate la nivel de ţară şi cu 90,4% la producţia de tablă şi 

benzi laminate la rece. Combinatul siderurgic a devenit astfel parte al celui mai mare grup mondial din 

industria de profil, dezvoltat în peste 60 de ţări cu o cifră de afaceri încheiată pe anul 2009 de 65,1 miliarde de 

dolari, producând 72,8 milioane de tone de oţel, ceea ce reprezintă 8% din producţia mondială de oţel.  În 

2011 cifra de afaceri cu care a încheiat combinatul a fost de 280 milioane de euro, cifră în scădere comparativ 

cu 2010.  

Cea de-a doua subramură industrială care prezintă importanţă pentru judeţul Galaţi este cea constructoare de 

nave. Prin poziţia judeţului din punct de vedere geografic, cât şi datorită unor tradiţii industriale îndelungate, 

construcţia de nave maritime şi fluviale este posibilă la Şantierul Naval Galaţi. Navele au un deplasament de 

până la 65000tdw, precum şi platforme de foraj maritim. Galaţiul reprezintă unul din cele mai mari noduri de 

trafic comercial din România, fiind conectat la principalele coridoar de comunicaţie europeană: de canalul 

Rhin-Main-Dunăre pe cale fluvială şi prin calea ferată care asigură trecerea de la ecaartamentul european la 

cel utilizat în ţările ex-sovietice.  

O a treia ramură a industriei care derivă din agricultură este capacitatea de producţie a industriei de conserve 

de fructe şi legume. Aceast lucru este posibil atât datorită condiţiilor favorabile practicării agriculturii cât şi 

populaţiei dense a judeţului.  

Tot pe teritoriul judeţului mai fac pare ca şi subramuri ale industriei prelucrătoare: industria construcţiilor 

metalice şi a produselor din metal, industria de maşini şi echipamente neelectrice, industria textilă şi de 

confecţii textile, precum şi industria de prelucrare a ţiţeiului şi de cocsificare a cărbunelui. La nivelul celor 34 

de U.A.T-uri(fără Municipiul Galaţi) aflate la limita administrativă/ frontalieră nu sunt înregistrate unităţi 
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economice cu obiect de activitate industrială, sectorul predominant fiind cel agricol. 

Dezvoltarea economică, mai ales pe partea de resurse locale şi întreprinderi industriale cu vechi tradiţii, duce 

la crearea unei dezvoltări şi pe partea socială, creând astfel peste jumătate de posturi de muncă pentru 

locuitorii judeţului. În cadrul respectivului sector de activitate, ramurile cu cea mai mare capacitate de ocupare 

a forţei de muncă erau industria prelucrătoare şi construcţiile. 

Pe fondul expansiunii activităţii economice susţinute prin stimularea consumului, rapide între 2004 şi 2008 

numărul locurilor de muncă au fost reduse în urma scăderii cererii pentru industria prelucrătoare şi din 

producţia şi distribuţia energiei electrice. Această dinamică a populaţiei se bazează în principal pe progresul 

tehnologic şi pe intensitatea concurenţei pe pieţele externe. În ceea ce priveşte Galaţiul, cererile de forţă de 

muncă s-au multiplicat pe fondul unei conjuncturi economice favorabile, mai ales în zona construcţiilor şi a 

serviciilor dar în acelaşi timp şi cu continuarea procesului de restructurare în cadrul industriei prelucrătoare 

precum şi în producerea şi distribuţia de energie electrică. În cazul industriei prelucrătoare, dinamica 

numărului de salariaţi la nivelul subramurilor a înregistrat diferenţieri sensibil. Subramurile care au avut 

pierderi de peste 1000 de salariaţi a fost industria metalurgică cu 3175 de persoane, industria textilă şi a 

produselor textile cu 2384 de persoane şi industria de maşini şi echipamente neelectrice cu 1022 persoane. 

În comparaţie cu restul judeţelor din Regiunea Sud-Est de dezvoltare, în Galaţi reducerea numărul locurilor de 

muncă s-a realizat mai lent, atât datorită ritmului încet de reducere de personal din industria prelucrătoare cât 

şi sporirea mai rapidă a numărului de locuri de muncă din construcţii şi industria extractivă. Astfel, se poate 

trage concluzia că Galaţiul a reuşit să utilizeze din punct de vedere numeric populaţia activă.  

Judeţul Galaţi, comparactiv cu celelalte judeţe din Regiunea Sud-Est, este mai dezvoltat în ceea ce priveşte 

sectorul mecanic datorită concentrării întreprinderilor privind industria construcţiilor metalice şi a produselor 

din metal (16%); fabricarea altor mijloace de transport (6,69%), în special transport naval; repararea, 

întreţinerea şi instalarea de maşini şi echipamente (8,73%).  Un număr impresionant îl deţine industria 

alimentară şi producţia de mobilier, cu ponderile de 14,4% respectiv 8,58%.   

În anul 2011, numărul persoanelor ocupate în industria extractivă din judeţul Galaţi era de 461 şi reprezenta 

numai 10% din populaţia salariată a regiunii în acest sector de activitate. În schimb, populaţia ocupată în 

industria prelucrătoare era mult mai numeroasă şi constituia 20% din populatia regiunii. 

La nivel de UAT distribuţia salariaţilor în sectorul secundar este neuniformă, cele mai mari ponderi(între 30 şi 

65%) sunt în Municipiul Galaţi, Braniştea, Ghidigeni, Independenţa, Iveşti, Lieşti . 
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Fig.93 - Ponderea salariaţilor din industrie la nivelul celor 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi aflate la limita administrativă/ frontalieră, 
2010 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din fişa localităţii, 2010 

 

Turismul  

Sectorul turismului împreună cu cel al călătoriilor este considerat la nivel mondial cel mai dinamic sector de 

activitate care a devenit cel mai important generator de locuri de muncă precum şi o sursă importantă de 

redresare a economiilor naţionale şi locale. Împreună cu tehnologia informaţiilor şi telecomunicaţiile, turismul 

şi călătoriile vor deveni, la nivel mondial, într-o perspectivă viitoare, cele trei industrii cu cea mai mare cifră de 

afaceri pentru că ele vor atrage în permanent indiferent de stările conjuncturale şi mutaţiile intervenite în 

cererea turistică un număr tot mai mare de populaţie din întreaga lume.  

La nivel regional, existenţa unui potenţial turistic important în zonă nu a determinat şi dezvoltarea pe măsură a 

infrastructurii de turism. Aceasta este formată din 974 de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, 
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din care ponderea cea mai mare o au hotelurile şi motelurile. Judeţul Galaţi este slab reprezentat în privinţa 

infrastructurii de cazare turistică şi deţine numai 4% din ponderea structurilor de primire turistică de la nivel 

regional. 

Fig. 94 - Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în Regiunea Sud-Est, 2011 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Regională de Statistică Brăila, 
http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t57_2011.htm?view=true 

 

În ceea ce priveşte judeţul Galaţi, cât şi regiunea de Sud-Est, există un potential turistic important care se 

manifestă prin diversitatea formelor de relief şi a caracteristicilor naturale. Pe lângă acest potential se mai 

adaugă şi localizarea judeţului la zona de tranzit către alte regiuni cu potenţial turistic mare: Dobrogea, cu 

Delta şi Litoralul şi Moldova centrală şi de Nord. Astfel, teritoriul judeţului întruneşte trei caracteristici 

importante în ceea ce priveşte turismul: regiune de sosire a turiştilor, zonă de trasnzit şi regiune de plecare.  

Accesul spre componentele potenţialului turistic natural şi cultural al judeţului, precum şi tranzitul, sunt 

facilitate de importante căi de comunicaţii rutiere, feroviară şi una de mare atractivitate: cea fluvio-maritimă a 

Dunării. 

În ceea ce priveşte fondul turistic natural, judeţul Galaţi oferă peisaje de atracţie în valea Dunării, pe faleza 

Brateşului, în luncile Prutului şi Siretului. Se pot aminti Pădurile Gârboavele, Movileni, Breana, Hanul Conachi, 

Tălăşmani, Rareş – dintre care unele sunt rezervaţii naturale - lacurile şi bălţile ce oferă condiţii optime pentru 

turismul cinegetic şi pentru pescuitul sportiv. Pe Dunăre, şi pe lacul Brateş sunt condiţii pentru practicarea 

turismului nautic. O deosebită atracţie o prezintă chiar valea Dunării. 

 

Forme de practicare a turismului  

Pe teritoriul judeţului Galaţi se pot practica trei forme de turism: 

 Turismul cultural determinat de patrimoniul cultural-istoric existent în judeţ 

 Turismul rural – agroturismul determinat de potenţialul agricol 

 Turismul de afaceri 

Turismul cultural determinat de patrimoniul cultural-istoric existent în judeţ 
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Potenţialul judeţului Galaţi reprezintă o metodă de atragere a turiştilor prin numărul mare de obiective 

istorice, religioase, etnografice, culturale, monumente. Cele mai multe dintre aceste obiective se găsesc pe 

teritoriul municipiului Galaţi : Sediul Consiliului judeţean realizat de arh. Ion Mincu, Arhivele Statului, Palatul 

navigaţiei (operă a inginerului Anghel Saligny), Teatrul de Stat, clădirile muzeelor, cartierele Ţiglina, Mazepa, 

Centru, malul amenajat al Dunării, punctul de Belvedere de pe malul lacului Brateş din Grădina Publică, 

peisajele industriale şi ale portului. Referitor la statui şi monumente, în oraşul Galaţi există busturile lui Tudor 

Vladimirescu şi Al. I. Cuza precum şi trei muzee: Muzeul judeţean de istorie, înfiinţat în anul 1939, Muzeul de 

ştiinţe ale naturii şi Muzeul de artă contemporană. 

În ceea ce priveşte locurile de agreement, oraşul Galaţi se evidenţiază cu locuri pitoreşti:: punctele pescăreşti 

Crapina de pe malul drept al Dunării, Ghimia de pe malul Brateşului, în apropiere de confluenţa Prutului cu 

Dunărea şi cel de la Lăţimea, accesibil cu bacul de la Vadu lui Raşcu. Alte atracţii turistice sunt:  vestigiile cetăţii 

Dinogeţia de la Garvăn, ruinele castrului de la Bărboşi şi punctul fosilifer. În realizarea analizei se vor aminti 

doar unităţile care prezintă potenţial turistic ce merită exploatat.  

Pe suprafaţa judeţului Galaţi există atracţii şi la nivel national, cum ar fi dunele de nisip de la Hanu Conchi, ce 

se găsesc în lunca Prutului care este o rezervaţie naturală unde se pot întâlnii specii floristice ca: iarba vântului, 

secara sălbatică, salcia de nisip, etc., iar ca şi elemente de faună, rezervaţia cuprinde exemplare rare de reptile, 

şarpele de nisip şi şopârla taurica fiind doar câteva exemple. În Vestul judeţului, la Iveşti, au fost create muzee 

săteşti, ce amintesc de istoria aşezării şi prezintă evoluţia sa încă de la anul atestării documentare 1448. 

Totodată pe suprafaţa întregului judeţ se găsesc puncte arheologice cu potenţial turistic: Munteni, Smârdan, 

Suceveni, Băleni, Băneasa etc. 

 

Turismul rural – agroturismul determinat de potenţialul agricol 

În ceea ce priveşte turismul rural, judeţul Galaţi prezintă potenţial datorită răspândirii numeraselor puncte 

principale de atracţie turistică şi de patrimoniu pe teritoriul zonelor rurale ale judeţului. Astfel, turismul rural 

poate fi utilizat pe toată perioada anului, nu necesită investiţii costisitoare şi prezintă un risc scăzut, fiind o 

modalitate de ocupare a forţei de muncă rurală, cât şi de diferenţiere a activităţilor economice . 

Pe de altă parte, turismul rural prezintă şi o importantă latură ecoturistică care este slab promovată pe întreg 

teritoriul Galaţiului. Calitatea unităţilor de cazare şi infrastructura rutieră sunt două din multe cerinţe cerute 

de turiştii români cât şi străini.. 

 

Turismul de afaceri 

Fiind evidenţiat ca un centru puternic al industriei siderurgice şi navale, judeţul Galaţi prezintă un potenţial de 

dezvoltare foarte mare în ceea ce priveşte turismul de afaceri. Pe lângă aceasta, se adaugă şi facilităţile zonei 

libere care oferă un plus de interes. Infrastructura pentru turismul de afaceri este asigurată, în mare parte, de 
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Central de Afaceri Dunărea Galaţi care beneficiază de: 

- săli de training cu capacităţi de 10-20 persoane, dotate cu echipament modern; 

- săli de tratative, cu capacităţi de 40-60 de persoane, dotate cu echipament modern; 

- săli multifuncţional - Club Andy’s, cu capacitate de 150 de persoane, care poate găzdui diverse 

tipuri de evenimente corporate: recepţii, cocktailuri, conferinţe, lansări, aniversări de firmă, etc.35 

Alte săli de conferinţe sunt oferite de hotelurile: 

- Magnus - două săli de conferinţe cu o capacitate de 60, respectiv, 100 persoane36; 

- Vega - o sală de reuniune de 100 mp şi o sală de conferinţe de 50 mp37; 

- Kreta - sală de conferinţe cu o capacitate de 40 de participanţi38; 

- Glamondo - săli de conferinţe cu o capacitate de 50 de persoane, săli de training cu 25 de locuri, 

un Business Centre cu echipamente de telecomunicaţie profesionale şi acces  la Internet39; 

- Viva Club Hotel - trei săli de şedinţe, săli de reuniuni cu o capacitate de 200 de locuri, săli de 

conferinţe cu o capacitate de 80 de locuri40; 

În anul 2011 în judeţul Galaţi funcţionează 24 de hoteluri, 5 vile turistice şi bungalouri, şi 6 pensiuni turistice. 

Capacitatea de cazare a judeţului este similară anului 2000, din 1386 locuri de cazare, în funcţiune sunt 361,8 

mii locuri cazare şi reprezintă numai 2,52% din locurile în funcţiune ale regiunii. 

Fig. 95 - Capacitatea şi activitatea de cazare turistică înRegiunea Sud-Est şi judeţul Galaţi, 2000-2011 

Denumire 
regiune/judeţ 

Anul de 
referinţă 

Capacitate 
Existentă 
(locuri) 

Capacitate în 
funcţiune(mii 
locuri) 

Sosiri (mii) Înnoptări (mii) Indici de utilizare a 
capacităţii nete în 
funcţiune (%) 

Regiunea Sud-
Est 

2000 134081 12182,3 980,8 5451,9 44,8 

2001 132053 13230,6 994,3 5602,0 42,3 

2002 130111 13662,5 984,2 5214,2 38,2 

2003 130991 13629,5 1018,7 5153,6 37,8 

2004 130854 13773,6 1133,0 5397,2 39,2 

2005 132965 13608,0 1108,0 5139,2 37,8 

2006 134560 13176,5 1080,7 4853,7 36,8 

2007 132922 12679,1 1231,1 5294,2 41,8 

2008 132668 12515,1  1308,6  5317,6  42,5  

2009 134623 12764,6  1157,1  4423,7  34,7  

2010 136875 12594,3  1044,0  3734,3  29,7  

2011 95587 14336,2 1134,8 4050,3 28,3 

Judeţul Galaţi 2000 1385 292,9 43,2 66,7 22,8 

2001 1273 289,7 49,0 90,3 31,2 

                                                           
35 http://www.portal-info.ro/sali_de_ conferinta/locatie-galati-sali_de_ conferinta -centrul_de_afaceri_dunarea-4457.html 
36www.tourismguide.ro/.../Galati/Galati/index.php 
37www.vegahotel.ro/ 
38www.tourismguide.ro/.../Galati/Galati/index.php 
39www.tourismguide.ro/.../Galati/Galati/index.php 
40http://www.vivaclub.ro/ro.html 

http://www.portal-info.ro/sali_de_%20conferinta/locatie-galati-sali_de_%20conferinta%20-centrul_de_afaceri_dunarea-4457.html
http://www.tourismguide.ro/.../Galati/Galati/index.php
http://www.vegahotel.ro/
http://www.tourismguide.ro/.../Galati/Galati/index.php
http://www.tourismguide.ro/.../Galati/Galati/index.php
http://www.vivaclub.ro/ro.html
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Denumire 
regiune/judeţ 

Anul de 
referinţă 

Capacitate 
Existentă 
(locuri) 

Capacitate în 
funcţiune(mii 
locuri) 

Sosiri (mii) Înnoptări (mii) Indici de utilizare a 
capacităţii nete în 
funcţiune (%) 

2002 1148 259,5 57,7 100,0 38,5 

2003 1273 309,3 49,3 98,3 31,8 

2004 1375 306,3 57,6 109,5 35,7 

2005 1449 331,0 57,5 106,0 32,0 

2006 1452 322,9 61,5 117,4 36,2 

2007 1452 326,3 65,8 130,7 40,1 

2008 1452 326,5  57,3  141,4  43,3  

2009 1452 322,7  44,1  98,9  30,6  

2010 1452 250,4  32,2  75,0  30,0  

2011 1386 361,8 52,3 103,6 28,6 

Sursa : Direcţia Regională de Statistică Brăila, http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t58_2011.htm?view=true 

 

De asemenea, a crescut numărul sosirilor şi al înoptărilor în perioada 2005-2008. Acest lucru nu a determinat o 

creştere a gradului de utilizare a capacităţilor în funcţiune, acesta fiind de 43,3%(în anul 2008).  Se poate 

observa, totuşi, că acest grad de utilizare a capacităţii în funcţiune este în scădere din anul 2008 şi pană în anul 

2011 şi este superior celui înregistrat la nivel de regiune (28,3%în anul 2011.)  

 

Fig.96 - Evoluţia numărului de sosiri şi înnoptări – judeţul Galaţi – 2000-2011 

 
Sursa : Direcţia Regională de Statistică Brăila, http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t58_2011.htm?view=true 

 
Serviciile 

Sectorul terţiar concentrează aproximativ 79,71% din întreprinderile existente şi 50% din numărul de salariaţi 

de la nivelul regiunii Sud Est41. Dinamica sectorului este pozitivă şi confirmă evoluţia treptată a regiunii Sud Est 

către o economie post-industrială, în care sectorul terţiar joacă rolul cel mai important. Cu toate acestea, rata 

de creştere a sectorului este sub media naţională. Ponderea cea mai mare o deţin IMM din activităţile de 

comerţ, urmate, la mare distanţă, de cele din tranzacţii imobiliare . Învăţământul ocupă ultimul loc, cu numai 

0,55% din total întreprinderi. 

 

 

                                                           
41

 Conform  Studiu privind structura activităţilor economice, situaţia existentă şi tendinţe de dezvoltare, 2010, p. 58 
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Fig.97 - Structura sectorului terţiar pe categorii de IMM-uri, în anul 2008 (CAEN Rev.1) 

Activităţi(secţiuni CAEN, rev 1) Total Din care: pe clase de mărime, după 
numărul de salariaţi 

0-9 10-49 50-249 250 şi peste 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor 

2265
1 

20589 1887 170 5 

Transport şi depozitare 4462 3955 403 75 29 

Hoteluri şi restaurante 3163 2686 440 37 0 

Informaţii şi comunicaţii 1076 990 67 18 1 

Tranzacţii imobiliare 1155 1087 58 9 1 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 3984 3781 175 27 1 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de 
servicii suport 

1692 1331 262 84 15 

Învăţământ 
1
 279 244 33 2 0 

Sănătate şi asistenţă socială 
1
 946 874 67 5 0 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 486 417 60 9 0 

Alte activităţi de servicii 1151 1073 66 12 0 

¹ Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale. 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Brăila, http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t35_2011.htm?view=true 

 
În judeţul Galaţi se observă aceeaşi structură a sectorului prezentă la nivel regional în privinţa ponderii ridicate 

a comerţului. Comerţul cu amănuntul şi ridicata ocupă un loc foarte important în economia judeţeană, 

importanţa lui fiind în continuă scădere (de la 6298 unităţi locale active în anul 2004 la 4966 în anul2011) – 

ponderea fiind 50,2% din total unităţi locale active (întreprinderi); Locul doi este deţinut de sectorul 

activităţilor profesionale ştiinţifice şi tehnice, cu un număr de 682de întreprinderi active. Locul trei este deţinut 

de serviciile de transport, depozitare şi comunicaţii, care deţin circa 7% din total întreprinderi active. 

Numărul de personal angajat în sectorul terţiar a evoluat corespunzător întreprinderilor active înfiinţate. Cei 

mai mulţi salariaţi sunt cuprinşi în comerţ (cu amănuntul, cu ridicata, etc.) - 24% din total, urmaţi de sectorul 

transport şi depozitare – 10,6% din total salariaţi -, şi sectorul tranzacţii imobiliare, care deţine 9,98% din total. 

 

Fig. 98 - Structura personalului angajat în sectorul terţiar în Regiunea Sud-Est, 2011 

 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Brăila, http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t35_2011.htm?view=true 
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La nivelul judeţului, populaţia salariată din comerţ se ridica la 22.409 persoane, reprezentând 24,78% din 

populaţia totală salariată în anul 2011. Astfel, se observă o structură a populaţiei ocupate în sectorul serviciilor 

foarte similară cu structura existentă la nivel regional. După comerţ, ponderea cea mai ridicată a salariaţilor se 

găseşte în sectorul transport şi depozitare (10,76%), urmat de tranzacţii imobiliare şi activităţi de servicii 

prestate în principal întreprinderilor(9,81%). 

Pentru cele 34 de UAT-uri aflate la limita administrativă/frontalieră populaţia salariată era în anul 2010 de 

88.145 persoane din care 14.264persoane erau angajate în sectorul terţiar după cum urmează: 20% erau 

angajate în comerţ, 2,51% în transport şi depozitare, 4,94% în administraţie publică şi apărare,asigurări sociale, 

8,72% în sănătate şi asistenţă socială. 

Fig. 99 - Structura personalului angajat în sectorul terţiar în cele 34 UAT-uri din judeţul Galaţi aflate la limita administrativă/ 
frontalieră, 2011 

Nr. 
Crt. 

Denumire UAT Total 
salariaţi 

Comerţ Transport 
şi 
depozitare 

Administraţie 
publică şi 
apărare,asigu
rări sociale 

Sănătate şi 
asistenţă 
socială 

Total 
salariaţi în 
sectorul 
terţiar 

Pondere 
salariaţi în 
sectorul 
terţiar (%) 

1      MUN. GALAŢI 82622 17048 1785 3814 6985 12584 15.23 

2      BALABANESTI 77 12 2 18 11 31 40.26 

3      BALASESTI 94 11 2 17 22 41 43.62 

4      ORAS BERESTI 178 25 17 39 18 74 41.57 

5      BERESTI-MERIA 197 30 15 25 23 63 31.98 

6      BRAHASESTI 168 4 2 23 61 86 51.19 

7      BRANISTEA 119 6 3 13 14 30 25.21 

8      BUCIUMENI 76 4 2 17 19 38 50.00 

9      CAVADINESTI 145 4 2 17 75 94 64.83 

10      CERTEŞTI 91 3 1 16 10 27 29.67 

11      COSMESTI 171 21 2 17 24 43 25.15 

12      FOLTESTI 121 38 9 9 7 25 20.66 

13      FRUMUSITA 211 66 1 18 29 48 22.75 

14      FUNDENI 137 38 2 15 22 39 28.47 

15      GHIDIGENI 193 7 9 20 31 60 31.09 

16      GOHOR 112 6 14 14 19 47 41.96 

17      INDEPENDENTA 773 133 46 13 17 76 9.83 

18      IVESTI 353 57 34 20 30 84 23.80 

19      LIESTI 601 38 45 25 29 99 16.47 

20      MASTACANI 94 4 9 14 14 37 39.36 

21      MOVILENI 60 4 2 17 11 30 50.00 

22      NAMOLOASA 58 3 2 13 18 33 56.90 

23      NICORESTI 120 11 4 19 27 50 41.67 

24      OANCEA 50 9 1 10 7 18 36.00 

25      POIANA 53 5 2 14 10 26 49.06 

26      PISCU 96 6 3 10 25 38 39.58 

27      PRIPONESTI 61 4 2 14 11 27 44.26 

28      RĂDEŞTI 42 3 2 10 9 21 50.00 

29      SENDRENI 486 45 163 15 27 205 42.18 

30      SUCEVENI 70 19 2 12 12 26 37.14 
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Nr. 
Crt. 

Denumire UAT Total 
salariaţi 

Comerţ Transport 
şi 
depozitare 

Administraţie 
publică şi 
apărare,asigu
rări sociale 

Sănătate şi 
asistenţă 
socială 

Total 
salariaţi în 
sectorul 
terţiar 

Pondere 
salariaţi în 
sectorul 
terţiar (%) 

31      TUDOR 
VLADIMIRESCU 

145 17 18 12 18 48 33.10 

32      TULUCESTI 159 9 4 19 21 44 27.67 

33      UMBRARESTI 172 3 4 21 30 55 31.98 

34      VLADESTI 40 4 2 11 4 17 42.50 

Sursa : Prelucrare proprie pe baza datelor din Fişa localităţii, 2010 

 

Dintre UAT-urile analizate, ponderea ceamai ridicată a salariaţilor angajaţi în sectorul terţiar se găseşte în: 

Brăhăşeşti, Buciumeni, Cavadineşti, Movileni, Nămoloasa, Rădeşti (între 50 şi 65%). 

 

Fig.100 - Ponderea salariaţilor angajaţi în sectorul terţiar în cele 34 UAT-uri din judeţul Galaţi aflate la limita administrativă/ 
frontalieră, 2011 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din Fişa localităţii, 2010 
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Sinteza analizei 

 

Judeţul Galaţi este preponderent un judeţ industrial, dar cu tendinţă de orientare a economiei spre sectorul 

secundar şi terţiar la care contribuie semnificativ activităţil ecomerciale. 

Agricultura constituie una din componentele principale ale peisajului geografic din judeţul Galaţi, fiind 

totodată una dintre activităţile economice cu tradiţie în zonele rurale. Industria şi serviciile sunt concentrate în 

centrele urbane, în cadrul judeţului existând unităţi industriale tradiţionale, cum sunt industria metalurgică, 

industria construcţiilor navale şi platforme de foraj marin, industria confecţiilor şi cea alimentară42. 

Poziţia judeţului Galaţi la intersecţia unor importante rute comerciale ce traversează continentul de la Est la 

Vest şi de la Nord către Sud, a determinat dezvoltarea economică legată de funcţionarea unor centre 

principale: portul fluvial, şantierul naval, combinatul siderurgic şi portul mineralier din municipiul Galaţi. Acest 

lucru a favorizat dezvoltarea semnificativă a activităţilor economice specifice, mai ales industriei metalurgice, 

construcţiilor navale, producţiei şi furnizării de energie electrică/termică, gaze şi apa, dar şi a industriei 

alimentare. 

Principalul punct tare al judeţului, din punct de vedere economic, este accesul la principalele coridoare de 

comunicaţie europene (pe cale fluvială, prin Canalul Rhin-Main-Dunare, care leagă Marea Nordului de Marea 

Neagră, şi prin căile ferate ce asigură transferul de la encartamentul european la cel folosit în fostele tări 

sovietice). Alte elemente importante care oferă avanteje Galaţiului din punct de vedere economic sunt forţa 

de muncă calificată, vocaţia multiculturală a zonei şi potenţialul turistic. Obstacole în dezvoltarea economică 

sunt calitatea scazută a infrastructurii, nivelul ridicat de taxe şi lipsa investiţiilor43. 

În urma analizei sectoarelor economice au fost evidenţiate o serie de aspecte specifice judeţului Galaţi, 

precum şi celor 34 de UAT-uri aflate la limita administrativă/ frontalier. 

Agricultura: 

- Ponderea ridicată a terenurilor cu pretabilitate medie pentru culturile de câmp (43%); 

- Fond funciar constituit din : suprafaţă arabilă(32,80%, păduri şi altă vegetaţie forestieră (4,91%), vii 

şi pepinere viticole (2,16%); 

- Producţia agricolă este formată, în principal, din producţia vegetală (76,18% din total), urmată de 

cea animală (19,97%, %) şi servicii agricole(3,89%); 

- Cu toate că în judeţ există condiţii, s-a constatat o reducere importantă a suprafeţelor cultivate cu 

viţă de vie, de la 19.282 hectare în anul 2000 la 13.762 hectare în anul 2011 (scădere cu 28,6%); 

- Producţia agricolă vegetală la nivelul anului 2011, arată o pondere ridicată a producţiei de cereale 

(44%) şi a celei de porumb boabe (28%), urmată de producţia de grâu şi secară 

                                                           
42

 Conform PATJ Galaţi, Secţiunea 3, INCD URBAN – INCERC, Sucursala URBANPROIECT, 2011, pag 53 
43

 Conform PATJ Galaţi, Secţiunea 3, INCD URBAN – INCERC, Sucursala URBANPROIECT, 2011, pag 53 
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- Piscicultura este insuficient valorificată, cu un trend descendent al populaţiei ocupate în acest 

sector; 

- Producţia agricolă animală este constituită preponderent din carnea de porcine (10857 tone) şi 

carnea de pasăre (6173 tone); 

- În general, agricultura judeţului Galaţi se caracterizează printr-o diversitate a producţiilor agricole, 

exploataţii agricole mici în care se practică o agricultură de subzistenţă, cu surplusuri mici de 

producţie; 

Industria 

- Economia judeţului se bazează pe industrie (în special industria metalurgică si navală), servicii şi 

comerţ în mediul urban şi activităţi agricole în mediul rural; în sectorul industrial, judeţul Galaţi 

este principalul producător de cocs metalurgic, de fontă, de oţel brut şi de laminate finite pline; 

este al doilea producător din ţară la producţia de nave maritime ca tonaj şi primul ca număr, de 

asemenea se situează printre primele judeţe la producţia de legume şi fructe conservate; 

- Cele mai multe intreprinderi îsi desfasoară activitatea în domeniul comerţului cu ridicata şi cu 

amănuntul (57,0%). Domenii economice importante, cum sunt industria prelucrătoare sau 

construcţiile deţin ponderi semnificativ mai mici: doar 9,4% din intreprinderi activează în industria 

prelucrătoare şi numai 5,4 % în construcţii;  

- Peste 25% din populaţia ocupată îşi desfaşura activitatea în subramurile industriale; 

- Contribuţiile cele mai importante la formarea PIB sunt date de sectoarele: industrie şi agricultură; 

Turismul 

- Există un potential turistic important care se manifestă prin diversitatea formelor de relief şi a 

caracteristicilor naturale; 

- Judeţul Galaţi este slab reprezentat în privinţa infrastructurii de cazare turistică şi deţine numai 4% 

din ponderea structurilor de primire turistică de la nivel regional; 

- Turismul rural nu este foarte bine reprezentat în cadrul judeţului datorită deficienţelor legate de 

accesibilitatea fizică existând un număr redus de unitaţi de cazare; 

- Capacitatea de cazare, la nivelul judeţului, este de 1386 locuri, cu un grad scăzut de utilizare a 

capacităţii în funcţiune (28,6%); 

Serviciile 

- Comerţul cu amănuntul şi ridicata ocupă un loc foarte important în economia judeţeană, 

importanţa ui fiind în continuă scădere (de la 6298 unităţi locale active în anul 2004 la 4966 în 

anul2011) – ponderea fiind 50,2% din total unităţi locale active (întreprinderi); 

- Deoarece o pondere foarte mare o are comerţul cu amanuntul şi numărul de comercianţi se 
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concentrează în proporţie de 86% în Municipiul Galaţi, aceasta este o ramură are un grad mediu 

de dezvoltare, deşi existenţa portului constituie un mare potenţial de dezvoltare a comerţului en-

gros; 

- Locul doi este deţinut de sectorul activităţilor profesionale ştiinţifice şi tehnice, cu un număr de 

682de întreprinderi active. Locul trei este deţinut de serviciile de transport, depozitare şi 

comunicaţii, care deţin circa 7% din total întreprinderi active. 

- Numărul de personal angajat în sectorul terţiar a evoluat corespunzător întreprinderilor active 

înfiinţate. Cei mai mulţi salariaţi sunt cuprinşi în comerţ (cu amănuntul, cu ridicata, etc.) - 24% din 

total, urmaţi de sectorul transport şi depozitare – 10,6% din total salariaţi -, şi sectorul tranzacţii 

imobiliare, care deţine 9,98% din total 

 

2.8.  Problematica generică transfrontalieră 

 

În contextul incercării continue a UE de a crea un nivel de coeziune şi dezvoltare teritorială, atât la nivel 

economic, social dar şi cultural şi de mediu, aceasta a elaborat un program de cooperare transfrontalieră care 

presupune o serie de colaborari între regiuni prin sprijinirea de proiecte care urmăresc dezvoltarea economică 

şi socială, protecţia mediului, infrastructură de transport precum şi de acţiuni locale de promovare a 

schimburilor educaţionale, culturale şi sportive, etc. În ceea ce priveşte ţările vecine ale Uniunii Europene, 

cooperarea transfrontalieră se referă la coerenţa şi integrarea dezvoltării regionale prin tratarea provocărilor 

comune, asigurând eficienţa şi securitatea graniţelor externe cât şi stimularea colabrării şi cooperării la nivel 

local.  

Cooperarea teritorială europeană implică paliere de cooperare transfrontalieră prin colaborarea regiunilor din 

România cu regiuni din state vecine, cooperare transnatională prin cooperarea regiunilor dintr-un anumit 

spaţiu geografic şi cooperare inter-regională prin colaborarea regiunilor din orice stat membru al UE. Desi se 

confruntă cu diferenţe şi disparităţi socio-economice, regiunile de frontieră sunt definite de o serie de 

provocări comune care din punct de vedere al colaboraării transfrontaliere reprezintă obiective-cheie. Acestea 

se axează pe:  

- promovarea dezvoltarii economice şi sociale în rândul fiecarei regiuni cu graniţă comună prin comerţ, 

investiţii locale, promovarea întreprinderilor comune, turismul, investiţii şi infrastructură locală, cât şi 

colaborare în sectoarele energetice, de transport şi de comunicaţii. 

- cooperarea comună în domenii cum ar fi mediul, sănătatea publică şi prevenirea şi combaterea crimei 

organizate. 

- asigurarea unor graniţe sigure şi eficiente prin ameliorarea operaţiunilor şi a procedurilor pentru 

gestionarea frontierelor, prin consolidarea siguranţei lanţului logistic internaţional sau chiar prin 



p. 149 

îmbunătăţirea inrastructurilor şi echipamentului la frontiere. 

- promovarea acţiunilor interumane locale la nivel transfrontalier prin îmbunătăţirea contactelor 

societăţii civile. Cooperarea educaţională, socială şi culturală poate juca un rol esenţial. 

Dezvoltarea unor relaţii transfrontaliere implică intervenţia instituţiilor transfrontaliere, al căror rol principal 

este acela de stabilire a unei înţelegeri, cooperări, ba chiar şi a unei armonii între colectivităţile direct 

interesate într-o zonă de frontieră. Aceste instituţii nu trebuie privite decât ca instrumente, iar ceea ce trebuie 

să conteze săfie reţeaua de relaţii între actorii implicaţi. Ideea de a <democratiza> cooperare trasnfrontalieră, 

de a ajunge la adevărate <reflexe> transfrontaliere, de a înfiinţa o adevărată subsidiaritate transfrontalieră. 

Dinamica relaţiilor transfrontaliere tinde să amintească de dezvoltarea relaţiilor interstatale din secolele al XIX-

lea şi al XX-lea, Manualul de cooperare trasnfrontalieră pentru uzul colectivităţilor locale şi regionale în 

Europa identifică şase nivele de evoluţie. 

 Absenţa totală de relaţii constituie o stare, caracterizată prin ignorarea reciprocă între entităţi sau populaţii 

vecine. Această fază pare însă să fi depăşită de toate statele din Europa. Pentru colectivităţile intrastatale 

această conştientizare a frontierelor lor directe, cu alte entităţi asemănătoare, dar supuse unor sisteme politice 

naţionale diferite, este relativ recentă, aceste eforturi fiind întreprinse sistematic în ultimele trei decenii. 

 Nivelul schimbului de informaţie este faza primelor contacte. Importanţa sa este mare, având în vedere că 

pentru a coopera este nevoie de o cunoaştere prealabilă cât mai bună a vecinilor, din cât mai multe puncte de 

vedere: politic, economic, social, cultural, etc. Aceasta este o condiţie spre a ne aprecia mai mult vecinii şi primul 

pas în a dezvolta cu ei un parteneriat. 

 Concentrarea constă în activitatea de informare şi consultare a partenerilor străini, înaintea luării unei decizii 

spre a constata în ce măsură această decizie îi influenţează. Statutul acestui tip de consultare este însă încă 

neoficial şi fără caracter obligatoriu. Majoritatea colectivităţilor locale frontaliere din Europa Occidentală au 

ajuns la acest stadiu, mai ales în materie de amenajare a teritoriului sau măsuri de protecţie a mediului 

înconjurător, dar mai sunt încă eforturi de făcut în acest sens.  

 Cooperarea este condiţia esenţială pentru ca o politică locală să devină eficace. Această categorie de relaţii, ca şi 

concertarea, este în general acoperită de instituţiile transfrontaliere. Experienţele trasnfrontaliere scot astfel în 

evidenţă faptul că numai soluţiile adoptate în comun răspund în mod real problemelor similare, trăite de 

colectivităţile şi populaţiile de o parte şi de alta a frontierelor. 

 Armonizarea este un nivel al cooperării încă neatins. Acest nivel optim al relaţiilor trasnfrontaliere, care 

evidenţiază armonizarea, nu este încă realizat în nici un spaţiu trasnfrontalier. Problema este că legislaţiile şi 

reglementările naţionale sau regionale nu acordă încă atenţia cuvenită ideii de armonizare. 

 Integrarea este obiectivul final al Uniunii Europene, constând în realizarea aşa-ziselor „programe de dezvoltare 

regională integrată”, reprezentând ultima etapă a concertării socio-economice transfrontaliere. Deşi există 

discuţii incipiente privind diferite forme de bazine transfrontaliere, acestea nu constituie proiecte precise de 

referinţă pentru autorităţile politice sau pentru ansamblul factorilor socio-economici.  
44
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 Mircea Grigorovschi, „Cooperarea teritorială trasnfrontalieră – model metodologic”, Editura Societăţii Academice „Matei -Teiu Botez”, Iaşi, 2011 



p. 150 

 

CONCLUZII GENERALE PRIVIND PROBLEMATICA FRONTALIERĂ 

Cooperarea trasnfrontalieră reprezintă „colaborarea directă între regiuni învecinate de-a lungul graniţei, în 

toate domeniile, între autorităţile locale şi regionale implicând toţi actorii 45. 

Procesul de căutare şi realizare a unui echilibru şi a unei osmoze, în respect mutual, cooperarea 

transfrontalieră este în acelaşi timp creatorul şi beneficiarul unui ansamblu de interacţiuni care cuprinde toţi 

participanţii din domeniile social, economic, instituţional, angajaţi în acest proces, pe ambele laturi ale 

frontierei statale. 

Regiunile trasnfrontaliere formează sisteme teritoriale cuprinzând spaţiile şi colectivităţile ce trăiesc în aceste 

spaţii, precum şi relaţiile colectivităţi – teritorii pe de-o parte cât şi relaţiile dintre colectivităţile poziţionate pe 

ambele laturi ale frontierei (incluzând şi relaţiile teritoriale). 

Aceste colectivităţi trasnfrontaliere se confruntă cu probleme legate de:  

- poziţionarea periferică 

-particularităţi ale problemelor de vecinătate 

-sisteme politice diferite; 

-probleme specifice la nivel spaţial, socio-economic, cultural, mediu; 

-sistemele instituţionale diferite; 

La nivelul Uniunii Europene se poate vorbi de trei tipuri diferite de teritorii, ce fac obiectul cooperării 

trasnfrontaliere: 

1.Frontiere interne ale Uniunii Europene (între două state membre); 

2.Frontiere externe şi frontiere propriu-zise ale Uniunii Europene (între Uniunea Europeană şi statele 

învecinate) 

3.Frontiere ale ţărilor aflate în procesul de preaderare (dar care nu sunt vecine cu Uniunea Europeană). 

Situaţia analizată prin prezentul studiu se referă la  tipul 2 şi anume graniţe între România (stat membru al 

Uniunii Europene) şi Republica Moldova (stat membru al Uniunii Europene). 

Cooperarea trasnfrontalieră stabileşte cadrul cooperării interregionale pentru: 

-coexistenţa umană într-un mediu de pace, respectându-se diversitatea şi drepturile minorităţilor; 

-respectul principiilor parteneriatului şi a subsidiarităţii; 

-participarea tuturor actorilor implicaţi la procesul de cooperare transfrontalieră în toate domeniile (inclusiv pe 

suport spaţial). 

-reconciliere, toleranţă, egalitate; 

-cooperare socială, economică, culturală durabilă, fără să se aducă daune suveranităţii statale.   

                                                           
45

 Asociaţia Regiunilor de graniţă Europene – Studiul LACE asupra iniţiativei UE Interreg şi a perspectivelor de viitor, iulie 1997  
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3. DIAGNOSTIC 

          

3.1. Elemente esențiale în sinteza analizelor  

România nu beneficiază de autostrăzi, în afară de câteva porţiuni scurte (Bucureşti – Piteşti, Bucureşti – 

Constanța, Bucureşti – Ploieşti, Gilău – Câmpia Turzii, centura Sibiului şi alte sectoare terminate parţial), 

însumând mai puţin de 500 de kilometri cu un indice al densităţii de autostrăzi de 8,8, în condiţiile în care 

indicele de referinţă/mediu al UE-27 e de 100,0. De aceea, nivelul de accesibilitate la nivel naţional şi 

internaţional este foarte scăzut, fapt care are consecinţe considerabile asupra dezvoltarii teritoriilor ţării. 

Vorbind de Galaţi, principalele artere rutiere care fac legătura cu restul judeţelor şi cu restul ţării sunt: E81 

care leagă graniţa Bulgaria cu Mangalia, Constanţa, Tulcea, Brăila, Galaţi, graniţa Ucraina, DN 25 Galaţi-Tecuci, 

DN 26, Galaţi-Murgeni, E584 Galaţi-Slobozia şi DN2B pe ruta Spătaru- Buzău, Brăila, Galaţi, Graniţă Ucraina. 

Arterele principale deservesc o mare parte din unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului, însă sunt 

insufieciente pentru dezvoltare şi pentru crearea de conexiuni atât naţionale cât şi internaţionale. 

În România, transportul feroviar are reţea de cale ferată dezvoltată cantitativ, dar învechită. Indicele densităţii 

de căi ferate este 103,1, peste media UE (index UE-27: 100,0), ceea ce duce la concluzia că transportul feroviar 

prezintă unele disfuncţii pe întreg teritoriul ţării. Liniile principale sunt Galati – Tg. Bujor – Barlad, Galati – 

Barbosi – Tecuci – Marasesti – Barlad (realizata printre primele din tara, inca de la 1872), Galati – Barbosi - 

Braila – Faurei – (Buzau/Urziceni) – Bucuresti. Deşi leagă cele mai importante oraşe din judeţ, numărul lor este 

insuficient pentru a servi şi a indeplini cerinţele tuturor locuitorilor. 

În ceea ce priveşte intermodalitatea conexiunile între gări, aeroporturi, porturi şi şosele sunt deficitare, pe 

întreg teritoriul ţării şi deasemenea şi a judeţului Galaţi. Conexiunea între cele mai importante moduri de 

transport fac dificil fenomenul de mobilitate care se dezvoltă din ce în ce mai mult în acest secol. De aceea, 

simpla realizare a unei reţele de conxiune între transportul feroviar, rutier, naval şi aerian pot schimba 

dezvoltarea întregului teritoriu. 

Principalele aspecte critice care caracterizează cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita 

administrativă/ frontalieră: declinul demografic şi îmbătrânirea accentuată a populaţie, mortalitate ridicată, 

sold negativ al migraţiei, capacitate redusă de regenerare demografică şi a forţei de muncă, procent ridicat de 

persoane plecate pentru muncă în alte ţări, şi acces dificil la reţeaua majoră de transport. 

Îmbătrânirea demografică, resimţită pe întregul teritoriu naţional, este mai accentuată în mediul rural şi se 

traduce şi prin creşterea numărului de pensionari, determinând o dependenţă economică mare şi o presiune 

mărită asupra populaţiei salariate, al cărei număr este în scădere drastică. 

 Populaţia adultă tânără formează cea mai mare parte dintre emigranţi, ceea ce contribuie la creşterea 
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dezechilibrelor demografice, accentuarea fenomenului de îmbătrânire demografică şi depopularea zonelor 

cele mai sărace, în special a zonelor profund rurale. 

Ca urmare a inversării tendinţei de migraţie de la sat la oraş, coroborată cu noul val de mutare a populaţiei din 

oraşele mari în zonele periurbane, mediul rural românesc este unul „excesiv" populat comparativ cu cel 

european, judeţul Galaţi nu face excepţie de la această situaţie. 

Populaţia din mediul urban se află într-un declin accentuat provocat de scăderea natalităţii şi emigraţia 

tinerilor către statele mai dezvoltate din vestul Europei. Principala problemă a zonelor urbane din judeţul 

Galaţi o reprezintă rata crescută a şomajului, comparativ cu mediile regională şi naţională, iar politicile publice 

vor trebui să se orienteze în direcţia facilitării inserţiei tinerilor pe piaţa muncii, în caz contrar emigraţia forţei 

de muncă tinere calificate fiind o ameninţare reală în dezvoltarea socio-economică durabilă a judeţului. 

Populaţia rurală nu este distribuită uniform, ci există diferenţe semnificative din punctul de vedere al densităţii 

populaţiei, pe tot teritoriul judeţului. Majoritatea comunelor  aflate la limita administrativă/ frontalieră cu mai 

puţin de 74 locuitori/ km² sunt grupate în partea de nord-est, comparativ cu zonele din vest şi din sud, unde 

predomină comunele cu densităţi ale populaţiei de 75 -205 locuitori/km. Rata natalităţii ridicată este specifică 

în special în comunele rurale în care populaţia majoritară este de etnie rromă, aceste zone fiind expuse la 

probleme sociale şi la sărăcie. 

Din analiza mediului economic din judeţul Galaţi se constată diversitatea activităţilor economice, cresterea 

ponderii serviciilor în economie, precum şi dinamica activităţilor profesionale ştiinţifice şi tehnice. 

Evoluţia economică a judeţului Galaţi este influenţată, în prezent, atât de factori externi (criza globală, 

integrarea în Uniunea Europeană etc.), cât şi de factori interni. Aceşti din urmă pot fi influenţaţi şi pot 

contribui la diminuarea efectelor negative externe şi la obţinerea unor avantaje competitive şi comparative 

locale/regionale (un management eficient al resurselor locale, susţinerea şi promovarea mediului de afaceri de 

la nivelul judeţului, asigurarea unor condiţii sociale, de educţie etc.) şi care pot, în final, contribui la 

dezvoltarea durabilă a judeţului46. 

Economia judeţului se află pe un trend descendent ca urmare a scăderilor înregistrate pentru produsul intern 

brut, valoarea adăugată brută, cifra de afaceri. 

Principalele constatări din analiza pieţei muncii indică o scădere a populaţiei active si mai ales a populaţiei 

ocupate (în mod deosebit în mediul rural si în cazul femeilor). Se constată o rată de ocupare mai mică decât la 

nivel naţional şi regional , precum si un decalaj semnificativ faţă de ţinta UE, ponderea cea mai ridicată a 

salariaţilor este în sectorul industrial(25.182 persoane). Reţinem evoluţia relativ constată a ponderii ocupării în 

agricultură, cu menţiunea că este o ocupare supradimensionată, precară, de subzistenţă. 

În ceea ce priveşte dezvoltarea activităţilor economice, în cadrul tuturor sectoarelor economice, este 

potenţată de accesul la principalele coridoare de comunicaţie europene, de disponibilitatea terenurilor libere 

pentru investiţii (Zona liberă Galaţi) şi de forţa de muncă calificată existentă pentru domeniile cu tradiţie ale 

                                                           
46

 Conform  Studiu privind structura activităţilor economice, situaţia existentă şi tendinţe de dezvoltare, 2010, p. 66 
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judeţului (industria şi agricultură). Obstacole în dezvoltarea economică sunt calitatea scazută a infrastructurii, 

nivelul ridicat de taxe şi lipsa investiţiilor (în special în domeniul serviciilor publice, care înregistrează stagnări 

şi încetinesc ritmul atracţiei investiţiilor private) 

Contextul în care se plasează actual judeţul Galaţi, din punct de vedere economic, este cel în care evoluează 

economia românească de minim 12 ani, adică cel altranziţiei către economia de piaţă, un proces complicat şi 

mult mai îndelungat decât s-a sperat. Situaţia moştenită de la regimul trecut, pe de-o parte, incoerenţa şi 

viteza redusă de realizare a reformei economice pe de altă parte, au întârziat înscrierea ţării noastre pe drumul 

către o integrare europeană rapidă.  

Radiografia stării economice judeţului Galaţi arată că evoluţia ei este departe de a se înscrie pe coordonatele 

dezvoltării durabile. Declinul prelungit al economiei naţionale şi, implicit, al economiei locale a creat tensiuni şi 

dezechilibre majore între componentele socială şi economică ale societăţii, pe de o parte, şi între acestea şi 

mediul înconjurător, pe de altă parte. 

Coerenţa demersului adoptat in planificarea strategiilor de dezvoltare a judetului trebuie să aibă în vedere o 

micşorare a disparităţilor înregistrate în domeniul economic, ţinând cont de specificul local, tradiţie, şi 

valoridicarea potentialului existent.  

 

3.2. Diagostic teritorial          

 

Analiza a fost realizată pe principiul grupării tematice pe principalele domenii teritoriale cheie precum 

spaţialitate, infrastructura, relaţiile frontaliere şi transfrontaliere, populaţie, mediu, educaţie şi resurse umane 

şi dezvoltare economică. 

Diagnoosticul se ocupă cu rezultatele tematice prezentând motoarele dezvoltării economice urbane şi rurale, 

disparităţile şi vulnerabilităţile teritoriale. 

Municipiile care au o poziţie strategică privind axele de dezvoltare europene, o infrastructură economică şi 

socială relativ dezvoltată, sunt un potenţial important în ceea ce priveşte dezvoltarea aşezărilor şi zonelor 

adiacente. De aceea, rolul acestor oraşe cu potenţial cât şi rolul şi dinamica lor reprezintă un element esenţial 

pentru dezvoltarea viitoare, şi pentru a contura diferite strategii de devoltare teritorială.  

În urma dezvoltării economiei monocentrice, Capitala României, precum și polii de creștere ce polarizează 

funcţii teritoriale, activităţi, dotări, populaţie, instituţii, etc. conduc la acumularea de noi diferenţe între aceștia 

şi restul teritoriului. Rezultatul unei dezvoltări monocentrice, în zona gravitațională a economiei urbane 

conduce la obținerea de regiuni defavorizate precum regiunea de Nord-Est, urmată la mică distanţă de 

regiunile din sudul României (regiunea de Sud-Est, Sud şi Sud-Vest).  

Disparităţile economice şi ocupaţionale accentuate se evidenţiază atât inter cât şi intra-regional (regiunile cele 

mai eterogene din punct de vedere al dezvoltării economice, al gradului de ocupare şi structurii ocupării sunt 
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considerate regiunile Sud, Sud-Vest şi Vest). Efectul concentrării populaţiei în oraşe cu peste 100.000 locuitori, 

sau în vecinătatea acestora, coroborat cu fragilizarea structurilor socio-economice ale oraşelor mici şi foarte 

mici, aflate în faze de stagnare sau regres, au condus, la rândul lor, la creșterea disparităților teritoriale din 

punct de vedere demografic, economic și al accesului la servicii economice de bază.  

În acest context, este important de definit rolul oraşelor mici şi al zonelor rurale în raport cu aceste centre 

urbane de dezvoltare, de identificat necesarul de infrastructură pentru susţinerea acestor centre urbane 

privite local, dar și în contextul unui parteneriat teritorial de tip zonă metropolitană, sau asociații de dezvoltare 

intercomunitare. Oraşele mici au mai multe probleme nesoluţionate şi mai puţine resurse umane, financiare şi 

tehnice la dispoziţie în comparaţie cu oraşele mari. Având în vedere ponderea importantă a zonelor rurale la 

nivelul teritoriului naţional, va trebui acordat un loc important perspectivelor de dezvoltare ale acestor zone, 

relaţiilor cu zonele urbane, asigurării serviciilor de interes general, diversificării economice şi creşterii 

competitivităţii acestor teritorii.  

Accesibilitatea Galaţiului către zona dezvoltată din centrul Europei este destul de scăzută, din cauza distanţei 

fizice ridicate, dar şi barierelor geografice (Munţii Carpaţi) şi infrastructurii mai slab dezvoltate (lipsa 

autostrăzilor sau a reţelelor feroviare de mare viteză). Conexiunile bazate pe transportul aerian sunt de 

asemenea insuficiente. 

Structural, Judeţul Galaţi se încadrează, alături de alte state din estul şi sudul României, în rândul ariilor cu 

economie predominant agricolă, inelastică la schimbările datorate competiției globale. Galaţi prezintă un 

caracter rural, comunele fiind încadrate  în tipurile periferice şi semiperiferice, rurale şi puţin accesibile, ceea 

ce ridică problema adaptabilităţii spaţiilor rurale româneşti în condiţiile globalizării.  

Se constată valori scăzute din punct de vedere al atractivităţii regiunii pentru turişti. În contextul creșterii 

competiției în industria turismului, Galaţi are șansa dezvoltării acestui sector ca alternativă viabilă pe piața de 

muncă. Turismul are o valoare adăugată susținând dezvoltarea orizontală a unor activități precum agricultură, 

servicii, meșteșuguri, etc.  

O atenţie tot mai mare este acordată regiunilor cu anumite caracteristici geografice care afectează dezvoltarea 

economică: regiuni montane, regiuni insulare, regiuni slab populate. În Galaţi există teritorii care pot fi 

încadrate în aceste categorii ce au handicapul indus de barierele geografice, de o accesibilitate redusă sau de 

lipsa forţei de muncă. Aceste zone trebuie încurajate să-și utilizeze şi valorifice de o manieră cât mai eficientă 

potenţialul teritorial existent.  

Ţinând cont de faptul că regiunile periferice se vor confrunta cel mai tare cu creşterea preţurilor energiei şi 

implicit preţul transportului, acestea putând provoca şi probleme sociale importante, Judeţul Galaţi şi nu 

numai,  trebuie să se concentreze cât mai repede pe creşterea surselor de energie regenerabilă şi a eficienţei 

energetice.  

Judeţul Galaţi se află în urmă din punct de vedere al accesului populaţiei la Internet, însă există şi un aspect 

pozitiv datorat pătrunderii mai târziu a infrastructurii de Internet: a fost folosită tehnologie de dată mai 
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recentă, astfel încât viteza medie de acces la Internet în România (în special în mediul urban) este printre cele 

mai mari din întreaga lume. 

 

NOTA: Anexa atașată documentului, prezintă temele menționate acoperind într-o formă integrată date și 

informații din surse naționale privind caracteristicile demografice și sociale, economice, accesibilitate/ 

conectivitate, rețeaua urbană și patrimoniul natural și cultural.  

 

Diagnosticul teritorial prezent va sta la baza formulării direcţiilor de intervenţie şi a măsurilor necesare pentru 

atingerea obiectivelor strategice pentru domeniul socio-demografic. 

 

Diagnosticul social general este formulat prin sintetizarea factorilor din mediul intern care pot influenţa 

favorabil evoluţia teritoriului, sau care, dimpotrivă pot restricţiona potenţialul resurselor umane identificat 

generând disparităţi în dezvoltarea comunitară. 

 

Fig. 101 Diagnosticul teritorial general pentru domeniul socio-demografic 

Mediul intern 

Factori favorabili 
POTENŢIAL 

Factori restrictivi 
DISFUNCŢIONALITĂŢI 

- Creşterea atractivităţii spaţiului rural din proximitatea 
aşezărilor urbane, care duce la o decongestionare 
demografică a urbanului; 
- Capacitate de regenerare demografică în: Brăhăşeşti şi 
Ghidigeni( natalitate mai ridicată decât mortalitate). 
- Populaţie distribuită uniform pe sexe şi din punct de vedere 
etnic;  
- UAT-uri rurale cu populaţie numeroasă şi forţă de muncă 
tânără: Brăhăşeşti, Iveşti, Lieşti, Tuluceşti, Umbrăreşti; 
- Accesarea de fonduri structurale pe Axa 3, din PNDR, 
destinate îmbunătăţirii calitatii vietii in 
zonele rurale si diversificarea economiei rurale; 
-La nivelul judeţului Galaţi rata mortalităţii infantile a scăzut 
de la 16,9‰ în anul 2000 la 12,3 ‰ în anul 2009; 
-Localităţi dezvoltate din punct de vedere social (IDSL peste 
50):Braniştea, Cosmeşti, Independenţa, Lieşti, Şendreni; 
- Grad de urbanizare ridicat la nivelul judeţului, cu potenţial 
de dezvoltare socio-economic ridicat; 

- Scăderea populaţiei cu vârstă de muncă şi declinul 
numărului de locuitori; 

- Zone afectate de declin demografic, unde şansele de 
redresare sunt foarte mici; 

- Decalaj urban-rural în privinţa dezvoltării sociale locale; 
- Existenţa localităţilor rurale cu populaţie sub 2000 

locuitori, cu risc crescut de depopulare;  
- Menţinerea unui decalaj semnificativ  între mortalitatea 

urbană şi cea rurală; 
- Existenţa unor dezechilibre la nivelul structurii 

populaţiei pe grupe de vârstă datorate ponderii ridicate 
a vârstnicilor; 

- Lipsa de atractivitate a judeţului generată de soldul 
migratoriu putenic negativ; 

- Bilanţ demografic general negativ datorită mortalităţii şi 
emigraţiei; 

- Accesibilitatea redusă a populaţiei spre centrele urbane 
şi calitatea deficitară a infrastructurii de acces; 

Sursa: Contribuţia autorului 
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Fig 102. Diagnostic teritorial în cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/ frontalieră 

 

Sursa: Contribuţia autorului 
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Diagnosticul economic general prezintă principalele fenomene şi procese cu evoluţie în teritoriul judeţean, 

importante prin aspectele lor spaţiale, și stă la baza formulării direcţiilor de intervenţie şi a măsurilor necesare. 

 

Fig.103 - Diagnosticul teritorial general pentru domeniul economic 

Mediul intern 

Factori favorabili 
POTENŢIAL 

Factori restrictivi 
DISFUNCŢIONALITĂŢI 

+ Soluri propice activităţilor agricole, în special pentru 
cultura plantelor; 
+ Fond funciar important cu ponderea mare a suprafeţei 
arabile; 
+ Ponderea serviciilor agricole în totalul producţiei agricole a 
judeţului Galaţi este mai mare comparativ cu mediile 
regionale şi naţionale; 
+ Judeţul Galaţi ocupa locul 3 în cadrul regiunii Sud-Est în 
privinţa ponderii suprafeţelor cultivate; 
+ În partea de vest a judeţului, deşi bonitatea terenului 
agricol este sub media judeţeană şi potenţialul pedologic al 
terenului agricol este subutilizat, productivitatea acestei 
regiuni este peste media judeţeană; 
+ Partea sudica prezintă o bonitate ridicată pentru produsele 
de lapte/carne este considerată ca deţinând un potenţial 
ridicat în domeniul producţiei animale; 
+ Poziţia judeţului Galaţi a determinat dezvoltarea 
economică legată de funcţionarea unor centre principale: 
portul fluvial, şantierul naval, combinatul siderurgic şi portul 
mineralier din municipiul Galaţi; 
+ Diversitatea activităţilor industriale, cu cea mai mare 
contribuţie la PIB-ul judeţului Galaţi, având ponderea cea 
mai ridicată a populaţiei ocupate în industrie; 
+ Cel mai mare număr de unităţi active sunt în industria 
extractivă şi industria prelucrătoare, cea din urmă deţine şi 
cea mai mare cifră de afaceri în anul 2011; 
+Cea mai dezvoltată ramură industrială este industria 
metalurgică iar municipiul Galaţi prin combinatul siderurgic 
contribuia cu 55,6% la producţia de oţel;  
+ În Galaţi se găseste singurul Parc de Tehnologie a 
Informatiei din Romania, inaugurat în 2004, cu grad de 
ocupare de 100%. 
+ Teritoriul judeţului întruneşte trei caracteristici importante 
în ceea ce priveşte turismul: regiune de sosire a turiştilor, 
zonă de trasnzit şi regiune de plecare; 
+ Numărul mare de obiective istorice, religioase, etnografice, 
culturale, monumente; 
+ Dinamica pozitivă a sectorului terţiar, cu o predominanţă a 
comerţului şi a activităţilor de transort şi depozitare 

- - Frecvenţa mare a terenurilor clasificate în clasele III şi 
IV de calitate; 

- - Exploatare ineficientă sau mult sub potenţial a 
suprafeţelor agricole care au beneficiat de îmbunătăţiri 
funciare (irigaţii, combaterea alunecărilor de teren ori a 
eroziunii solurilor, 

- - Agricultura de subzistenţă desfăşurată pe exploataţii 
mici, individuale este de cele mai multe ori 
neprofitabilă; 

- - Mecanizarea slabă şi axarea pe utilizarea animalelor de 
tracţiune în efectuarea principalelor munci agricole 
(arat, semănat, prăşit, recoltat, transport etc.); 

- - Dimensiunile foarte mici ale exploataţiilor agricole care 
afectează competitivitatea sectorului agricol; 

- Ponderea mică(8%) a suprafeţelor cu păduri; 
- Sector piscicol insuficient valorificat, cu o 
competitivitate redusă; 
- Infrastructură slab dezvoltată care să susţină 
activităţile industriale; 
- Utilizarea unor tehnologii învechite şi practicarea unui 
management defectuos după anul 1990; 
- În general sectorul industrial este orientat către 
activităţile  cu valoare adăugată scăzută; 
- Decalajele de dezvoltare între mediul urban şi mediul 
rural, majoritatea activităţilor industriale preferând 
localizarea în mediul urban; 
- Lipsa unor produse de marcă recunoscute pe plan 
internaţional; 
- Lipsa informaţiilor de piaţă; 
- Lipsa de competitivitate a majorităţii companiilor pe 
plan extern; 
- Nivel redus de dezvoltare a IMM-urilor din sectorul 
productiv; 
- Concentrarea activităţilor comerciale preponderent în 
mediul urban; 
- Lipsa valorificării zonei portuare a judeţului; 
- Dinamism scăzut al economiei judeţene, cu o 
atractivitate redusă pentru investiţiile străine; 
- Potenţial turistic care în prezent nu este susţinut şi 
promovat corespunzător la nivel local şi regional, 
ignorarea turismului rural; 
- Efectele negative ale crizei  au afectat puternic şi 
mediul de afeceri, 112.893 firme suspendându-şi 
activitatea; 
- Rata mare a şomajului, peste media regională 

 Sursa: Contribuţia autorului 
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4. RELAȚII TERITORIALE ADMINISTRATIVE/ FRONTALIERE 

 

4.1.  Analiza cooperării internaţionale 

 

Relaţii de colaborare bilaterale 

Consiliul Judeţului Galaţi a încheiat protocoale de colaborare bilaterale cu parteneri naţionali şi/sau 

internaţionali în vederea realizării de strategii şi proiecte comune de dezvoltare socio-economică. Relaţiile de 

cooperare ale judeţului Galaţi s-au concretizat prin semnarea de protocoale de colaborare sau acorduri de 

înfrăţire. 

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 Galaţi 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 timpului prin proiecte de finanţare 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 Galaţi 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 înfiinţării unei şcoli de moaşe la Galaţi, sprijinirea schimburilor 

de studenţi între facultăţile de medicină din Galaţi şi Aquitaine; sprijin în organizarea şi structurarea filierelor 

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 Galaţi; formarea de funcţionari din administraţie şi de aleşi 

din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi 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 firmele din sectorul agroalimentar, cel al construcţiilor, al informaticii 
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şi activităţilor portuare din Galaţi şi Bordeaux, participarea liceenilor gălăţeni la evenimente culturale în 

Aquitaine, schimburi de studenţi între Facultatea de Medicină Galaţi 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 Naţional 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 instituţionale între Consiliul 

Judeţului Galaţi şi Administraţia Provincială Potenza. Cooperarea între cele  două părţi se 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 relaţii 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 informaţii şi de experienţă în următoarele domenii: administrativ, economic, socio-

cultural, cooperare instituţională şi mediu. 

 

Consiliul Judeţului Galaţi a iniţiat şi alte relaţii de colaborare formală cu unităţi administrativ teritoriale similare 

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 octombrie s-a semnat la Galaţi 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-ştiinţific, 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-ştiinţifică între cele două părţi. 
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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 intensifice relaţiile de cooperare economică, ştiinţifică, culturală şi sportivă şi să se 

realizeze acţiuni comune în cadrul programului PHARE 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. 

Acord de înfrăţire între judeţul Galaţi şi regiunea Ascoli Piceno din Italia – semnat în 22 noiembrie 1999, prin 

care Consiliul Judeţului Galaţi a urmărit promovarea, încurajarea şi intensificarea cooperării regionale şi inter-

regionale în domeniile economic, comercial, tehnico-ştiinţific, al culturii, informaţiilor şi comunicaţiilor, 

precum şi în alte domenii de activitate  

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 parteneriat 

bazată pe următoarele principii: 

- sprijinirea iniţiativelor 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 fi implementate prin intermediul acestei colaborări. 

- În cadrul acestei relaţii de colaborare au fost derulate o serie de proiecte comune, precum şi o serie de 

schimburi de experinţă. 

 

Participarea la structuri de cooperare transfrontalieră şi interregională 

Cea mai importantă participare a judeţului Galaţi 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 politic şi economico-financiar. Cu 

ocazia întâlnirii la nivel înalt care a avut loc la 3 iulie 1997 la Izmail, preşedinţii celor trei state au semnat 

“Declaraţia privind colaborarea trilaterală”. In acest context a avut loc, sub egida Consiliului Europei, pe 24-25 

februarie 1998, reuniunea de la 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 
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Ucraina”. 

Următoarea etapă a fost semnarea, la 14 august 1998, a “Acordului de constituire a Euroregiunii”, ceremonia 

desfăşurându-se la sediul Consiliului Judeţului Galaţi. Astăzi din Euroregiunea „Dunărea de Jos” fac parte 

judeţele Galaţi, Brăila, Tulcea din România, raioanele Cahul şi Cantemir din Republica Moldova şi regiunea 

Odessa din Ucraina. Recunoaştere internaţională a activităţii de cooperare transfrontalieră desfăşurate în 

această zonă a fost consemnată prin premiul „Pânza de la Papenburg” pentru cea mai activă euroregiune. 

Premiul a fost oferit în 2002 de către Adunarea Europeană a Regiunilor de Frontieră Euroregiunii „Dunărea de 

Jos”, care este membru cu drepturi depline în asociaţia menţionată. 

Preşedinţia Consiliului Euroregiunii Dunărea de Jos, organismul de conducere al Euroregiunii, este deţinută de 

Consiliul Judeţului Galaţi, pe o perioadă de doi ani (decembrie 2009-decembrie 2011).  

Priorităţi ale Preşedinţiei Consiliului Judeţului Galaţi (decembrie 2009-decembrie 2011):  

 implementarea actualei strategii de dezvoltare a Euroregiunii „Dunărea de Jos” şi elaborarea 

strategiei pentru 2010-2015; 

 atragerea de fonduri prin implementarea de proiecte în cadrul 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”;  

 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 

fluviului Dunărea; crearea unui centru informaţional transfrontalier; 

 promovarea turismului verde în cadrul euroregiunii; identificarea şi promovarea ariilor protejate; 

 sprijinirea dezvoltării regionale prin înfiinţarea unor obiective economice transfrontaliere – piaţă 

de gros la Cahul şi parc agroindustrial la Galaţi; 

 crearea centrului transfrontalier pentru dezvoltarea activităţilor inovative şi de cercetare, în 

vederea organizării unor activităţi comune, expoziţii, conferinţe, seminarii în domeniul activităţilor 

inovative şi cooperării transfrontaliere; 

 îmbunătăţirea metodelor de asigurare a creşterii şi inovării în euroregiune; 

 dezvoltarea schimburilor comerciale între partenerii din cadrul euroregiunii şi crearea unor 

structuri de sprijin a IMM-urilor. 

Euroregiunea Dunărea de Jos a dobândit în anul 2008 personalitate juridică prin înfiinţarea 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 Hot. Consiliului Judeţului Galaţi, nr. 87 din 30 Sept. 2008.  
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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 organizaţii 

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 delegaţilor mandataţi de instituţiile 

reprezentative ale regiunilor care au aprobat rezoluţia comună din 23.06.1973. Conferinţa Regiunilor 

Periferice Maritime (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 Maritime 

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, iniţierii, susţinerii şi coordonării cooperării între regiuni, realizării 

schimbului de experienţă şi informaţii, găsirii de soluţii viabile la problemele existente. 

 Cererea de aderare a Euroregiunii “Dunărea de Jos” a fost acceptată în mod unanim de către Comitetul 

executiv al AEBR 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 constituirea Asociaţiei Euroregiunea 

’’Marea Neagră’’ a fost aprobată prin Hotărârea nr. 63 / 27.08.200 

De asemenea, fără a fi membru, Judeţul Galaţi derulează relaţii 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 Galaţi 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 asociaţii sau uniuni – pe regiuni sau în funcţie de interese comune – atât în relaţia cu puterea executivă 

cât şi cu cea legislativă. 
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Aderarea Consiliului Judeţului Galaţi la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România s-a aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi 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 tip structural la nivelul celor şase judeţe componente ale Regiunii (Brăila, Buzău, 

Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea), atât prin activitatea de promovare a identităţii 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 

juridică, care acţionează în domeniul specific dezvoltării regionale, cooperând în acest sens cu agenţii 

similare din ţară şi străinătate, autorităţi 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 specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi 

calităţii sistemului de intervenţie în situaţii urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului 

ajutor calificat”. 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 Situaţii de Urgenţă”. 

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul Regional Apă Galaţi” a fost creată în scopul 

monitorizării 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 Galaţi” şi a 

gestiunii serviciilor de colectare, transport, prelucrare şi depozitare a deşeurilor municipale. 

Participarea la programe cu finanţare comunitară 

Judeţul Galaţi a beneficiat în mod direct de programe cu finanţare comunitară care susţin cooperarea 

transfrontalieră, prin situarea în aria eligibilă a Programului de Vecinătate România – Republica Moldova 2004-

2006.  

Pentru noua perioadă de programare financiară 2007-2013, judeţul Galaţi se află în aria eligibilă a Programului 

Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova. De asemenea, judeţul poate accesa alte 6 

programe de cooperare teritorială la care România este stat partener. 
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4.2. Relaţii teritoriale posibile cu judeţele vecine şi Rep. Moldova/ Ucraina 

 

Agenda teritorială a UE 2020 stabileşte şase priorităţi teritoriale pentru dezvoltarea teritoriului european: 

- promovarea dezvoltării policentrice şi echilibrate a teritoriului, precondiţie importantă pentru realizarea 

coeziunii teritoriale şi factor important pentru asigurarea competitivităţii teritoriale; 

- încurajarea dezvoltării integrate în oraşe, regiuni rurale şi specifice pentru a genera efecte sinergice şi pentru 

a valorifica potenţialul local al teritoriului; 

- integrarea teritorială în regiunile transfrontaliere şi regiunile transnaţionale funcţionale, factori cheie în 

cadrul competiţiei globale care pot facilita utilizarea mai bună a potenţialului de dezvoltare şi proţejarea 

mediului natural; 

- asigurarea competitivităţii globale a regiunilor pe baza economiilor locale solide, factor cheie în cadrul 

competiţiei golbale pentru a preveni risipirea capitalului uman şi pentru a asigura reducerea vulnerabilităţii la 

riscurile produse de dezvoltarea mediului extern; 

- îmbunătăţirea conectivităţii teritoriale pentru oameni, comunităţi şi întreprinderi ca o precondiţiei 

importantă în realizarea coeziunii teritoriale (ex. servicii de interes general), factor cheie important pentru 

asigurarea competitivităţii teritoriale şi o condiţie esenţială pentru asigurarea dezvoltării sustenabile; 

- gestionarea şi conectarea valorilor ecologice, peisagistice şi culturale ale regiunilor, inclusiv managementul 

comun al riscurilor ca o condiţie esenţială pentru asigurarea dezvoltării sustenabile pe termen lung. 

Judeţul Galaţi, prin poziţia sa geografică favorabilă, constituie un punct modal de comunicaţie ce contribuie la 

dezvoltarea socio-economică a zonei de est a ţării. De aceea, identificarea şi valorificarea relaţiilor teritoriale 

de coooperare posibile cu judeţele vecine şi cu republica Moldova şi Ucraina sunt utile în conturarea unor 

direcţii comune de dezvoltare teritorială care vor constitui o premisă importantă pentru creşterea 

competitivităţii Regiunii Sud-Est la nivel naţional. 

La nivel suprateritorial, vecinătatea cu municipiul Brăila creează posibilitatea dezvoltării unui pol naţional şi a 

unei zone metropolitane de mare importanţă în reţeaua naţională de localităţi; totuşi legătura cu judeţul 

Tulcea şi implicit Delta Dunării nu este suficient susţinută în prezent prin infrastructura de transport. 

Direcţiile de dezvoltare în vederea dimensionării relaţiilor teritoriale la nivel regional ale judeţului Galaţi pot 

urmări: 

 Creşterea nivelului de dezvoltare socio-economică şi a gradului de dotare cu servicii de tip urban a 

municipiului Galaţi pentru îndeplinirea rolului teritorial; 

 Crearea parteneriatului de dezvoltare între municipiul Galaţi, municipiul şi localităţile din aria de 

influenţă a acestora - formarea sistemului urban Galaţi - Brăila ca pol de dezvoltare de importanţă 

naţională; 
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 Întărirea rolului oraşelor în cadrul reţelei de localităţi, prin dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale, 

susţinerea dezvoltării economice; 

 Dezvoltarea cooperării dintre localităţile urbane şi cele rurale în vederea întăririi rolului teritorial al 

acestora şi echilibrării dezvoltării teritoriului judeţean ; 

 Realizarea de proiecte de dezvoltare rurală cu localităţi din judeţele vecine pe zone rurale cu potenţial 

turistic; 

 Realizarea de proiecte în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră 47: Coridorul verde al Dunării- 

Euroregiunea "Dunărea de Jos",„Zona Naturală Protejată transfrontieră a Deltei Dunării şi Prutului 

inferior” 

La nivel local, localităţile îşi exercită forţa polarizatoare prin amplitudinea relaţiilor economice şi sociale 

constante cu localităţile învecinate. Relaţiile dintre centrele polarizatoare şi localităţile polarizate au un dublu 

sens, primele preiau resurse şi îşi extind activităţile în teritoriu, celelalte beneficiază de serviciile diversificate şi 

specializate din centrele de polarizare. În acest sens, ca urmare a analizelor realizate, se poate constata faptul 

că localităţile din partea de vest şi sud (în principal Municipiul Galaţi) aflate la limita administrativă a judeţului 

Galaţi se pot constitui în zone polarizatoare pentru localităţile învecinate din judeţele Brăila şi Galaţi. 

În interiorul judeţului Galaţi centrele de coordonare – polarizare şi unităţile administrativ teritoriale din aria de 

influenţă a fiecăruia sunt 48 : 

- Mun. Tecuci - centru coordonator pentru comunele: Cosmeşti, Munteni, Negrileşti, Matca, Drăgăneşti, 

Movileni; 

- Oraş Bereşti - centru coordonator pentru comunele: Bereşti – Meria, Bălăşeşti, Bălăbăneşti, Rădeşti, , 

Cavadineşti, Suceveni; 

- Oraş Târgu Bujor - centru coordonator pentru comunele: Băneasa, Oancea, Vlădeşti, Vîrlezi, Corni, Băleni, 

Fîrţăneşti, 

- Corod – centru coordonator pentru comunele: Certeşti, Drăguşeni, Smulţi; 

- Cudalbi – centru coordonator pentru comunele: Valea Mărului, Griviţa; 

-Pechea – centru coordonator pentru comunele: Costache Negri, Suhurlui, Rediu, Cuza Vodă, Slobozia Conachi; 

- Lieşti – centru coordonator pentru comunele: Iveşti, Umbrăreşti, Fundeni, Nămoloasa, Tudor Vladimirescu; 

- Frumuşiţa – centru coordonator pentru comunele: Măstăcani, Cuca, Scîntieşti, Folteşti, Tuluceşti; 

- Independenţa – centru coordonator pentru comunele:Piscu, Schela, Braniştea; 

- Ţepu – centru coordonator pentru comunele: Nicoreşti, Buciumeni, Poiana, Gohor, Brăhăşeşti, Ghidigeni, 

Priponeşti 

                                                           
47 Conform PATJ Galaţi, Elaborator INCD URBAN – INCERC, sucursala URBANPROIECT, 2011, pag. 7-8 
48 Conform PATJ Galaţi, Elaborator INCD URBAN – INCERC, sucursala URBANPROIECT, 2011, pag. 42 
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Susţinerea şi promovarea centrelor polarizatoare în cadrul judeţului va duce la asigurarea unor condiţii de 

accesibilitate mai echilibrate; dezvoltarea accesului la informaţie şi cunoaştere; reducerea prejudiciilor 

provocate mediului; valorificarea şi protecţia resurselor şi patrimoniului natural; valorificarea patrimoniului 

cultural ca factor de dezvoltare, promovarea turismului calitativ şi durabil; limitarea preventivă a efectelor 

catastrofelor naturale, dezvoltarea localităţilor rurale şi a cooperării între aceste în vederea realizării 

proiectelor de infrastructură şi valorificarea produselor agricole şi a clusterelor agricole. 

UAT-urile situate la limita administrativă a judeţului Galaţi pot dezvolta în viitor relaţii de cooperare teritorială 

în scopul dezvoltării socio-economice echilibrate cu judeţele învecinate. Relaţiile posibile de cooperare în 

teritoriu ale celor 34 de UAT-uri componente din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/frontalieră 

pot fi de natură administrativă, economică socială şi culturală. 

Fig.104 - Relaţii teritoriale cu judeţele vecine şi Rep. Moldova/Ucraina posibile 

Tip relaţie 
teritorială Acţiuni prioritare Actori implicaţi/Localizare 

Context 
suprateritorial 

+ Îmbunătăţirea legăturilor rutiere cu 
coridoarele IV şi IX prin infrastructurile: pod 
peste Dunăre 

Compania Naţională 
Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale C.N.C.F. 

+Traseu autostrada, drumurile expres 
prevăzute prin PATN Secţiunea Reţele de 
transport - construire drumuri expres Galaţi 
– Tecuci, Galaţi – Bucureşti 

Compania Naţională 
Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale C.N.C.F. 

+ Îmbunătăţirea transportului pe 
magistralele feroviare: Bucureşti Galaţi şi 
Galaţi –Mangalia  

Compania Naţională 
Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale C.N.C.F. 

+ Îmbunătăţirea legăturilor şi transportului 
pe coridorul VII (Dunărea, cu braţul Sulina şi 
Canalul Dunăre-Marea Neagră 

Compania Naţională 
Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale C.N.C.F. 

+ Dezvoltarea ca oraşe poartă a mun. Galaţi 
şi Brăila prin infrastructuri portuare şi 
aeroportuare - construirea unui aeroport de 
pasageri şi cargo în judeţul Galaţi 

Compania Naţională 
Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale C.N.C.F. 

Capacitate 

Administrativă 

+ Dezvoltarea de parteneriate de cooperare 
interjudeţeană pentru modernizarea 
serviciilor publice 

Consiliul Local Galaţi,Consiliul Local 
Tulcea,Consiliul Local Brăila, Consiliul Local 
Consiliul Local Vrancea, Consiliul Local 
Vaslui,  

+ Constituirea GAL-urilor între UAT-urile din 
estul  judeţului  

Oancea, Vlădeşti, Măstăcani, Folteşti, 
Frumuşiţa 

+ Proiecte comune de gestionare a 
situaţiilor de urgenţă 

Administraţia locală Mun. Galaţi, 
Administraţiile locale din Jud. Tulcea 
(I.C.Brătianu, Jijila, Grindu), Administraţia 
locală din Raionul Cahul (Cisliţa Prut, 
Giurgiuleşti), Administraţia locală Reni 
(Ucraina); 

+ Întocmirea hărţilor risc la alunecări de 
teren în zone în care există elemente 
importante supuse riscului şi declararea 
acestora ca”zone de risc la alunecări de 

Municipiul Galaţi, oraşele Bereşti si Târgu 
Bujor, comunele Nicoreşti, Buciumeni, 
Brăhăşeşti, Gohor, Priponeşti, Ţepu, 
Ghidigeni, Bălăşeşti, Bălăbăneşti, Bereşti-
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Tip relaţie 
teritorială Acţiuni prioritare Actori implicaţi/Localizare 

teren” Meria, Căvădineşti, Certeşti, Frumuşiţa, 
Tuluceşti, Vânători, Suceveni, Oancea, 
Umbrăreşti, Iveşti, Vlădeşti, Măstăcani,  
Iveşti, Lieşti,Tudor Vladimirescu, 
Independenţa, Braniştea, Cosmeşti,  

+ Dezvoltarea de strategii teritoriale 
integrate într-un cadru larg de parteneriat  

Administraţia locală Mun. Galaţi şi Mun. 
Brăila; 

+ Creşterea capacităţii de gestiune şi 
implementare a proiectelor UE 

Administraţia locală Mun. Galaţi şi Mun. 
Brăila; 

+ Dezvoltarea de proiecte de investiţii 
pentru sporirea accesibilităţii, mobilităţii şi 
îmbunătăţirea legăturii cu centrele urbane  

Drum expres Brăila - Galaţi 
 

Dezvoltare 
tehnico-
edilitară 

+ Reabilitarea şi modernizarea reţelei locale 
de drumuri judeţene si comunale 

- reabilitarea drumurilor judeţene (DJ 240A 
pe sectorul Tăplău – Cârlomireşti, DJ 241G 
pe 
porţiunea Brăhăşeşti – Ţepu de Sus, DJ 
242C între Lungeşti şi limita judeţului, DJ 
251F, DJ 251J între Cotoroaia şi Fundeanu, 
DJ 251K, DJ 251L pe sectorul cuprins între 
Braniştea şi Schela etc.) 
- modernizarea drumurilor judeţene (DJ 
251F pe sectorul Corni – Băleni, DJ 255A 
Odaia Manolache - Cişmele, DJ 260 Vlădeşti 
– Roşcani etc 

+ Ascocierea pentru  reabilitarea, extinderea 
şi realizarea sistemelor centralizate de 
alimentare cu apă şi a reţelelor de canalizare 
a apelor uzate 

Bereşti, Bălăşeşti, Buciumeni, Folteşti, 
Movileni, Priponeşti , Şendreni; 

+ Extinderea reţelei de transport de gaze Independenţa, Tuluceşti; 

+ Constituirea de staţii de epurare în 
localităţile care se confruntă cu lipsa unui 
astfel de sistem 

Bereşti, Bălăşeşti, Buciumeni, Folteşti, 
Movileni, Priponeşti , Şendreni; 

+ Modernizarea iluminatului public în 
localităţile urbane şi rurale 
 

Mun. Galaţi, Tecuci, Bălăbăneşti, Bălăşeşti,  
Brăhăşeşti, Braniştea, Cavadineşti, Gohor, 
Măstăcani, Nămoloasa, Nicoreşti, 
Priponeşti, Rădeşti, Scânteieşti, Smârdan, 
Tuluceşti,  

+Managementul deşeurilor – înfiinţarea de 
staţii de transfer  

Bereşti, Tîrgu Bujor, Iveşti-Lieşti, Pechea, 
Tudor Vladimirescu-Piscu, Ghidigeni-Gohor, 
Măstăcani-Folteşti-Frumuşiţa  

+ Alimentarea cu gaze naturale în localităţile 
în care nu există distribuţii de gaze naturale, 
dar care sunt amplasate în apropierea 
conductelor de transport 

Braniştea, Cosmeşti, Ghidigeni, Nicoreşti, 
Piscu, Poiana,Priponeşti, Şendreni, Tudor 
Vladimirescu, Târgu Bujor, Ţepu, 
Umbrăreşti, Vârlezi, Vlădeşti 

Cooperare 
pentru 

creşterea 
competitivităţii 

economice 

+ Susţinerea asocierii micilor fermieri şi 
crearea de centre agricole 
 

Bereşti, Lieşti, Frumuşiţa, Independenţa 

+Dezvoltarea şi promovarea agriculturii 
ecologice 

Şendreni, Braniştea, Iveşti, Lieşti, 
Independenţa, Tuluceşti, Frumuşiţa, 
Folteşti; 

+ Reabilitarea infrastructurii pentru irigaţii, 
desecarea şi combaterea eroziunii solului. 

Societatea Naţională de Îmbunătăţiri 
Funciare – sucursala Galati, Unitatea de 
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Tip relaţie 
teritorială Acţiuni prioritare Actori implicaţi/Localizare 

Administrare Galati Sud si Unitatea de 
Administrare Galati Nord Autorităţile 
locale; 

+ Dezvoltarea de ferme specializate pentru 
creşterea productivităţii producţiei 
zootehnice şi animaliere 

Lieşti, Fundeni, Nămoloasa, Independenţa 

+ Susţinerea dezvoltării IMM-urilor în zonele 
de influenţă a oraşelor, în special, axate pe 
industriile alimentară şi textilă 

Tecuci, Tg Bujor şi Bereşti 

+ Realizarea parteneriatului dintre 
Municipiul Brăila şi municipiul Galaţi în 
scopul funcţionării sistemului urban Brăila –
Galaţi ca un pol de dezvoltare de importanţă 
naţională şi internaţională ; 

Municipiul Galaţi şi Municipiul Brăila; 

+ Cooperarea intercomunală pentru crearea 
unor centre de prelucrare şi ambalare în 
zonele cu un nivel al producţiei ridicat 
pentru produsele animaliere şi zootehnice 

UAT din jud. Galaţi (Independenţa, 
Frumuşiţa); UAT din jud. Brăila (Măxineni); 
UAT din jud. Vrancea (Salcia Tudor) 

Dezvoltare 
Socială 

+ Dezvoltarea serviciilor sociale oferite 
persoanelor vârstnice în zonele rurale cu 
populaţie îmbătrânită 

Suceveni, Nămoloasa,Bălăbăneşti, 
Priponeşti, Oancea 

+Crearea unor servicii integrate de 
informare, orientare şi consiliere a forţei de 
muncă şi asigurarea accesului la aceste 
servicii în comunele din estul şi sudul 
judeţului 

Băneasa, Oancea, Suceveni, Jorăşti, 
Rădeşti, Vânători, Tudor Vladimirescu, 
Lieşti, Iveşti,  

+ Reabilitarea, extinderea şi realizarea 
sistemelor centralizate de alimentare cu 
apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, 

Băneasa, Certeşti, , Gohor, Oancea,  
Şendreni, Vârlezi, Vlădeşti 

+ Asigurarea accesului la servicii medicale 
primare (medicină de familie) prin atragerea 
de medici generalişti, în special în zonele 
rurale  
 

Barcea, Brăhăşeşti, Cavadineşti, Ghidigeni, 
Iveşti, Lieşti, Rădesti, Şendreni, Umbrăreşti, 
Valea Mărului, Vânători 

+ Dezvoltarea serviciilor sociale oferite 
persoanelor vârstnice (ajutor pentru menaj, 
consultanţă administrativă şi juridică, 
asistenţă medicală) mai ales în 
zonele ruirale cu populaţie îmbătrânită  

Nămoloasa,  Bălăbăneşti, Priponeşti, 
Oancea 
 

+ Înfiinţarea de noi creşe, grădiniţe cu orar 
prelungit, dezvoltarea de servicii de tip 
babysitting în vestul şi nordul judeţului  
 

Vlădeşti,Ghidigeni şi Brăhăseşti 

+ Dezvoltarea unor parteneriate între 
unităţile de învăţământ şi mediul 
economic care să faciliteze inserţia proaspăt 
absolvenţilor pe piaţa muncii 

Mun Galaţi, Bereşti 

+ Furnizarea de cursuri şi dezvoltarea unor 
programe de susţinere a inserţiei 
pe piaţa forţei de muncă a grupurilor 
vulnerabile  

UAT jud. Galaţi(Brăhăşeşti, Cavdineşti, 
,Bălăşeşti), UAT jud Vrancea (Tănăsoaia), 
UAT jud. Vaslui (Griviţa, Tutova) 

Valorificarea şi + Conservarea, reabilitarea dotarea- UAT jud. Galaţi (Şendreni, Nicoreşti, Poiana, 
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Tip relaţie 
teritorială Acţiuni prioritare Actori implicaţi/Localizare 

promovarea 
patrimoniului 

construit 

 

valorificarea  obiectivelor care fac parte din 
patrimoniul cultural sau natural naţional  

Buciumeni, Brăhăşeşti, Gohor, 
Cerţeşti,Folteşti, Galaţi),  

+ Menţinerea sau restabilirea într-o stare de 
conservare favorabilă a habitatelor şi a 
speciilor din flora şi fauna sălbatică; 

 

+ Stoparea degradării monumentelor 
istorice, restaurarea, reabilitarea lor 
şi valorificarea prin introducerea lor în 
circuite turistice culturale; 

UAT jud. Galaţi (Brăhăşeşti, Gohor, 
Nicoreşti, Poiana), UAT jud. Vrancea 
(Tănăsoaia, Bogheşti, Homocea) 

+Reconversia funcţională  
a unor monumente în vederea 
valorificării prin introducerea acestora în 
circuitul economic; 

UAT jud. Galaţi (Galaţi, Braniştea, Tuluceşti) 

+ Conştientizarea populaţiei rurale asupra 
valorilor de patrimoniu local, 
concomitent cu încurajarea revigorării unor 
meşteşuguri şi obiceiuri locale 
specifice; 

UAT jud. Galaţi (Poiana, Tecuci, Braniştea, 
Lieşti, Iveşti) 

Protecţia 
Mediului 

+ Reducerea poluării prin realizarea de 
plantaţii de protecţie între zonele industriale 
şi cele de locuit  

- 

+ Crearea unui sistem de prevenţie a 
indundaţiilor în zona Siretului şi a Prutului 

- 

+ Crearea unui sistem de management 
integrat al deşeurilor 

- 

+ Protejarea şi conservarea patrimoniului 
natural  de interes naţional/ local 

Buciumeni (Padurea Buciumeni) 

 
Sursa: Contribuţie proprie, PATJ Galaţi 

 

În contextul specific teritoriului pe care îl reprezintă, un astfel de parteneriat poate aduce o serie de avantaje 

precum: viziunea şi abordarea unitară, consolidarea relaţiilor deja existente în teritoriu şi optimizarea unor 

fluxuri (de populaţie, de forţă de mucă, de resurse, financiare, de cunoştinţe, etc) din cadrul acestuia, care să 

permită eliminarea disparităţilor teritoriale şi dezvoltarea coerentă a zonei, consolidarea rolului acestui 

ansamblu teritorial la nivel regional şi optimizarea relaţiilor cu teritoriile învecinate. 

Cooperarea intercomunală reprezintă o formă adecvată de parteneriat pentru zonele rurale prin care se 

facilitează accesul la fondurile structurale şi de coeziune ale UE. Asocierea autorităţilor locale se poate realiza 

fie pentru gestionarea activităţilor şi serviciilor publice, fie pentru promovarea unor proiecte de dezvoltare în 

domenii diverse. Comunele pot crea un consiliu de dezvoltare la care pot participa reprezentanţi ai mediului 

de afaceri, social, cultural, cu competenţe în amenajarea teritoriului şi dezvoltare economică.  
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Fig.105 – Relaţii frontaliere legate de spaţialitate 

 

Sursă: Contribuţie proprie 
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Fig.106 – Relaţii frontaliere legate de mobilitate (infrastructură) 

 

Sursă: Contribuţie proprie 
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Fig.107 – Relaţii frontaliere legate de patrimoniu cultural  

 

Sursă: Contribuţie proprie 
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5. RECOMANDĂRI PENTRU STUDII VIITOARE 

 

Dezvoltarea durabilă si echilibrată prin crearea şi susţinerea unui mediu socio-economic competitiv, stabil, 

sănătos si diversificat, care să asigure creşterea economică continuă şi cresterea calităţii vieţii cetăţenilor săi 

reprezintă o necesitate şi constituie o preocupare majoră pentru actorilor locali din judeţul Galaţi (autorităţi 

publice de la nivel local, parteneri economici şi sociali, reprezentanţi ai mediului academic, societate civilă).  

În sprijinul susţinerii direcţiilor de dezvoltare socio-economică şi a competitivităţii, pe viitor vor fi necesare  

elaborarea unor studii prioritare cu caracter analitic şi prospectiv care vor  viza: 

 Delimitarea zonei periurbane şi elaborarea strategiei de dezvoltare în Municipiul Galaţi; 

 Evoluţia activităţilor economice şi situaţia existentă, tendinţe de dezvoltare în judeţul Galaţi;  

 Măsuri pentru modernizarea şi dezvoltarea economiei rurale în judeţul Galaţi; 

 Evidenţierea cerinţelor şi opţiunilor ale populaţiei cu privire la dezvoltarea durabilă a judeţului 

Galaţi; 

 Analiza principalilor indicatori ai pieţei muncii în judeţul Galaţi şi măsuri pentru stimularea 

ocupării forţei de muncă; 

 Creşterea oportunităţilor de ocupare a grupuri vulnerabile afectate de inserţia pe piaţa muncii 

în judeţul Galaţi; 

 Identificarea  şi clasificarea zonelor defavorizate la nivelul judeţului Galaţi; 

 Analiza economiei sociale în contextul dezvoltării regionale; 

 Propuneri pentru susţinerea dezvoltării locale prin creşterea participării comunitare; 

 Perspective pentru dezvoltarea capitalului uman şi susţinerea învăţării pe tot parcursul vieţii; 

 Susţinerea cooperării interegionale prin dezvoltarea mobilităţii profesionale;  

 Particularităţi şi perspective ale cooperării administraţiilor publice locale în scopul dezvoltării 

sistemului urban Brăila-Galaţi; 

 Promovarea parteneriatul public – privat în contextul dezvoltării regionale; 

 Analiza decalajelor urban-rural în judeţul Galaţi şi măsuri prioritare pentru reducerea 

disparităţilor; 

Perioada de Programare 2014-2020 oferă oportunităţi reale pentru creşterea competitivităţii şi afirmarea  

judeţului Galaţi în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.  Pentru România, fondurile europene vor reprezenta 

în continuare unul dintre cele mai importante instrumente ce vor fi utilizate pentru reducerea disparităţilor 

regionale, precum şi promovarea creşterii economice la nivel regional şi local, consolidarea competitivităţi şi 
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creşterea ocupării forţei de muncă, obiective de referinţă la nivelul Uniunii Europene. În acest context, 

utilizarea sprijinului structural pentru perioada 2014‐2020 urmăreşte crearea condiţiilor de îmbunătăţire şi 

dezvoltare constantă a mediului de afaceri. Măsurile în cadrul acestei provocări vor fi orientate către 

următoarele arii tematice49: 

-  cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare  

Intervențiile propuse sunt orientate către susținerea inovării în cadrul întreprinderilor, precum și prin 

consolidarea capacităților pentru excelență în cercetare și inovare și pentru schimbări tehnologice. 

-  tehnologia informației și comunicațiilor  

- competitivitatea IMM‐urilor, a sectorului agricol și a sectorului de pescuit și acvacultura 

Eforturile vor fi orientate către sprijinirea investițiilor în spiritul antreprenorial, în exploatarea 

comercială a noilor idei și a rezultatelor cercetării, prin furnizarea de servicii de consiliere în domeniul 

afacerilor, precum și sprijinirea dezvoltării instrumentelor online.  

Oportunităţile de finanţare pentru aceste domenii sunt numeroase: Programul Operaţional Competitivitate, 

Programul Operaţional Regional, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Programul Operaţional Maritim şi 

de Pescuit, Programul Operaţional Capital Uman. În acest sens, vor fi de mare interes analizarea şi evidenţierea 

disfuncţionalităţilor şi a priorităţilor de intervenţie pentru ariile tematice menţionate mai sus. Propunerile 

urmăresc realizarea de viitoare studii, rapoarte şi sinteze privind: 

 Consolidarea mediului de afaceri şi dezvoltarea de instrumente de e‐Guvernare pentru 

întreprinderi și cetățeni (e‐Guvernare 2.0); 

 Rolul mediului de afaceri local în creşterea competitivităţii economice regionale;  

 Acțiuni pentru promovarea adoptării de către întreprinderi a TIC, inclusiv a aplicațiilor și 

inovațiilor comerțului electronic în judeţul Galaţi; 

 Contribuţia IMM-urilor din judeţul Galaţi la creşterea economică regională; 

 Măsuri pentru  creşterea competitivităţii IMM-urilor în judeţul Galaţi; 

 Priorităţi judeţene  pentru sprijinirea  creşterii economice a sectoarelor cu valoare adăugată 

ridicată; 

Prioritizarea şi susţinerea elaborării documentelor propuse reprezintă un pas important in continuarea 

implementării reformei administraţiei publice in judeţul Galaţi prin furnizarea unor instrumente indispensabile 

în sprijinul dezvoltării capacităţii instituţionale a autorităţilor publice din judeţ, în scopul de a planifica, 

coordona si implementa strategiile, politicile, programele și proiectele de dezvoltare locală viitoare. 

 

                                                           
49

 Conform “Oportunităţi de finanţare pentru asigurarea unui mediu de afaceri mai bun”, http://www.fonduri-ue.ro/ 
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ANEXĂ. FIȘE TERITORIALE UAT-URI SITUATE LA LIMITELE JUD. GALAȚI 

 

Structurile asociative ale UAT-urilor din jud. Galați sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 

Fig.108 – Structuri asociative la nivel de UAT 

NR. 
CRT

. 

UAT POPULA
TIE 

STABILA 

NR. SATE 
COMPONEN

TE 

SUPRAFATA 
UAT -ha- 

ASOCIATII DE 
DEZVOLTARE 

INTER-
COMUNITARA 

GRUPURI DE 
ACTIUNE 
LOCALA 

ACORDURI DE 
INFRATIRE 

SI RELATII DE 
COLABORARE 

1 Balabanesti 
 

 
2080 

 
4 

 
5496 

 Covurlui comuna Grand 
Champs des 
Fontaines, 

departamentul 
Mortihan, regiunea 
Bretagne, din Franţa 

2 Balasesti 2295 4 6479  Tecuci  
3  

Baleni 
 

2332 
 

1 
 

6755 
 Asociaţia 

pentru 
Dezvoltare 

Covurlui 

comuna Amboise, 
regiunea Pays de la 

Loire, din Franţa 

4 Baneasa 
 

 
1825 

 
2 

 
7285 

 Asociaţia 
pentru 

Dezvoltare 
Covurlui 
Nordest 

 

5 Barcea 4957 2 6139 Serviciul 
Regional Apã 

Galaţi 

  

6  
Beresti 
Meria 

 
3771 

 
10 

 
9603 

 Covurlui 
Nordest 

 

7 Brahasesti 
 

 
8847 

 
4 

 
4373 

  comuna Saint 
Etienne En Cogles, 

departementul Ille et 
Vilaine, regiunea 

Bretagne, din Franţa 
8 Branistea 3972 4 6195 Serviciul 

Regional Apã 
Galaţi 

Lunca Joasă a 
Siretului 

 

9 Buciumeni  
2326 

4  
4505 

-Serviciul 
Regional Apã 

Galaţi 
-Nicoreşti-
Buciumeni 

Tecuci  

10 Cavadinesti 3125 4  
11016 

 Covurlui 
Nordest 

 

11 Certesti 2209 3 6372    
12 Corni 

 
2066 3  

5408 
 Covurlui comuna Saint Leger 

du Bourg Denis, 
departamentul Seine-

Maritime, regiunea 
Haute-Normandie, 

din Franţa 
13 Corod 7334 4 10559  Tecuci  
14 Cosmesti 5196 6  

4542 
Serviciul 

Regional Apã 
Galaţi 

Tecuci Comuna Castellbell i 
el Vilar, Regiunea 
Catalonia, Spania 
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NR. 
CRT

. 

UAT POPULA
TIE 

STABILA 

NR. SATE 
COMPONEN

TE 

SUPRAFATA 
UAT -ha- 

ASOCIATII DE 
DEZVOLTARE 

INTER-
COMUNITARA 

GRUPURI DE 
ACTIUNE 
LOCALA 

ACORDURI DE 
INFRATIRE 

SI RELATII DE 
COLABORARE 

15 Costachi–
Negri 

 

2287 1  
2764 

 Tecuci comuna La Roche Sur 
Yon, regiunea Pays 

de la Loire, 
departamentul 

Vendee, din Franţa 
16 Cuca 

 
2150 4 4464  Asociaţia 

pentru 
Dezvoltare 

Covurlui 

 

17 Cudalbi 6319 1 14341  Tecuci  
18 Cuza Voda  

2580 
 

1 
 

2556 
-Serviciul 

Regional Apã 
Galaţi 

-Eco Salubris 

  

19 Draganesti 4852 2 6620 -Serviciul 
Regional Apã 

Galaţi 

  

20 Draguseni 4899 7 9355  Tecuci  
21 Fartanesti  

5184 
 

2 
 

8861 
 Asociaţia 

pentru 
Dezvoltare 

Covurlui 

 

22 Foltesti  
3057 

 
2 

 
6900 

 Asociaţia 
pentru 

Dezvoltare 
Covurlui 

 

23 Frumusita  
4800 

 
3 

 
10891 

 Asociaţia 
pentru 

Dezvoltare 
Covurlui 

comuna Limanskoe 
din Ucraina 

24 Fundeni 
 

 
3669 

 
3 

 
4232 

-Serviciul 
Regional Apã 

Galaţi 
-Umbrăreşti- 
Iveşti- Lieşti- 

Fundeni 

Lunca Joasă a 
Siretului 

 

25 Ghidigeni 5821 8 7031  Tecuci  
26 Gohor 3193 5 5197  Tecuci  
27 Grivita 2977 2 3945    
28 Independen

ta 
4375 1 6825 Eco 

Salubris 
  

29 Ivesti 
 

 
 

8441 

 
 

2 

 
 

8955 

-Serviciul 
Regional Apã 

Galaţi 
-Iveşti-

Umbrăreşti 
-Umbrăreşti- 
Iveşti- Lieşti- 

Fundeni 

  

30 Jorasti 1779 3 6825  Covurlui  
31 Liesti 

 
 

8902 
 

1 
 

8912 
-Serviciul 

Regional Apã 
Galaţi 

-Umbrăreşti- 
Iveşti- Lieşti- 

Fundeni 

Lunca Joasă a 
Siretului 

comuna Oliva din 
Spania 

32 Mastacani  
4606 

 
2 

 
6522 

 Asociaţia 
pentru 

Dezvoltare 
Covurlui 

 

33 Matca 11605 1 8575 Serviciul   
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NR. 
CRT

. 

UAT POPULA
TIE 

STABILA 

NR. SATE 
COMPONEN

TE 

SUPRAFATA 
UAT -ha- 

ASOCIATII DE 
DEZVOLTARE 

INTER-
COMUNITARA 

GRUPURI DE 
ACTIUNE 
LOCALA 

ACORDURI DE 
INFRATIRE 

SI RELATII DE 
COLABORARE 

Regional Apã 
Galaţi 

34 Movileni 3269 1 4005 Serviciul 
Regional Apã 

Galaţi 

  

35 Munteni  
6791 

 
4 

 
9726 

  comuna Sablons, 
regiunea Aquitaine, 

din Franţa 
36 Namoloasa 2180 3 6967    
37 Negrilesti 2405 2 4380    
38 Nicoresti 3602 10 6672 Nicoreşti-

Buciumeni 
Tecuci  

39 Oancea  
1441 

 
2 

 
5227 

Vosprutul Covurlui 
Nordest 

 

40 Pechea 10152 2 11614 Serviciul 
Regional Apã 

Galaţi 

  

41 Piscu 4746 2 6161 Serviciul 
Regional Apã 

Galaţi 

  

42 Poiana 1686 2 3531  Tecuci  
43 Priponesti 2223 4 5550  Tecuci  
44 Radesti 1490 2 3930  Covurlui  
45 Rediu 1891 2 4310    
46 Scanteiesti 

 
 

2490 
 

2 
 

5018 
 Asociaţia 

pentru 
Dezvoltare 

Covurlui 

-comuna 
Novoselskoe din 

Ucraina 
-comuna Boujan sur 

Libron, 
departamentul 

Herault, regiunea 
Languedoc-Roussillon 

47 Schela 3690 2 4407  Lunca Joasă a 
Siretului 

 

48 Sendreni 3641 3 4691 Serviciul 
Regional Apã 

Galaţi 

Lunca Joasă a 
Siretului 

 

49 Slobozia- 
Conachi 

4024 2 6134 Serviciul 
Regional Apã 

Galaţi 

Lunca Joasă a 
Siretului 

 

50 Smardan 
 

 
4810 

 
3 

 
14582 

 Lunca Joasă a 
Siretului 

localitatea Vimines, 
departamentul 

Savoie, regiunea 
Rhones-Alpes, din 

Franţa 
51 Smulti 1342 1 5563  Covurlui  
52 Suceveni  

1819 
 

2 
 

7040 
Vosprutul Covurlui 

Nordest 
 

53 Suhurlui 1291 1 1817    
54 Tepu 2399 3 3466  Tecuci  
55 T.Vladimire

scu 
 

 
4872 

 
1 

 
5463 

Serviciul 
Regional Apã 

Galaţi 

Lunca Joasă a 
Siretului 

comuna Charnay-les-
Macon, 

departamentul Saone 
et Loire, regiunea 

Bourgogne, din 
Franţa 

56 Tulucesti  
7200 

 
3 

 
7262 

 Asociaţia 
pentru 

Dezvoltare 

comuna Notre Dame 
de Bondeville, 

regiunea Haute 
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NR. 
CRT

. 

UAT POPULA
TIE 

STABILA 

NR. SATE 
COMPONEN

TE 

SUPRAFATA 
UAT -ha- 

ASOCIATII DE 
DEZVOLTARE 

INTER-
COMUNITARA 

GRUPURI DE 
ACTIUNE 
LOCALA 

ACORDURI DE 
INFRATIRE 

SI RELATII DE 
COLABORARE 

Covurlui Normandie, din 
Franţa 

57 Umbraresti 
 

 
 

6628 

 
 

6 

 
 

8092 

-Serviciul 
Regional Apã 

Galaţi 
-Iveşti-

Umbrăreşti 
-Umbrăreşti- 
Iveşti- Lieşti- 

Fundeni 

  

58 Valea 
Marului 

3894 2 5328  Tecuci  

59 Vanatori 
 

4864 3 4492  Asociaţia 
pentru 

Dezvoltare 
Covurlui 

 

60 Varlezi 2001 2 9173  Covurlui  
61 Vladesti  

1977 
 

2 
 

6131 
 Asociaţia 

pentru 
Dezvoltare 

Covurlui 

 

Sursă: Contribuţie proprie 

 

Fișele teritoriale ale UAT-urilor la limita administrativă/ frontalieră a jud. Galați sunt prezentate mai jos. 

 

BĂLĂBĂNEŞTI 

 

 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 (atestat în 1 sept. 1681), Lungeşti(atestat în 13 iunie 

1436) şi cătunul Zimbru (1830). În folclorul local, mai este denumită „Picior de 

Paris”. 

 

Date generale 

SUPRAFAŢA TOTALĂ BĂLĂBĂNEŞTI este de 5496 ha,  SUPRAFAŢĂ INTRAVILAN de 428 ha din care  

TOTAL TEREN AGRICOL de 3968 ha, Teren arabil cu o suprafata de 2569 ha. 

TOTAL TEREN NEAGRICOL 1528 ha, unde Pădurile ocupă 1253 ha şi Apele 17 ha. 

 

Scurt istoric (monografia comunei) 
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Satul Bălăbăneşti este comună din anul 1864 şi a făcut parte succesiv din: ţinutul Tutova, judeţul Tutova, regiunea Galaţi, 

raionul Bârlad, raionul Bereşti, iar din 1968 din judeţul Galaţi. În 1908, a fost reşedinţă de plasă în judeţul Tutova. 

Satul Lungeşti a fost comună din 1864, iar după 1900 a făcut parte permanent din comuna Bălăbăneşti. Între 1871-1875, 

a fost reşedinţă de comună şi cuprindea satele: Lungeşti, Bălăbăneşti, Miroasa, Bursucani, Zimbru, Cruceanu, Rădeşti, 

Oanca. 

Satul Bursucani a fost comună din 1865 şi a făcut parte în perioade lungi din comunele: Rădeşti, Drăguşeni, Bălăbăneşti 

(din 1968 până în prezent).  

Comuna Bălăbăneşti este aşezată în partea centrală a Moldovei, în nordul judeţului Galaţi, la limita cu judeţul Vaslui. Este 

o zonă care face parte din Dealurile Fălciului, în partea de nord, şi Podişul Covurluiului, în partea de sud. Relieful 

reprezentat de dealuri şi văi este alcătuit din nisipuri şi argile. Cele mai importante dealuri sunt: Poieni, Jorăşti, Ceahlău, 

Rohna, Băbălăul, Muntele, Uliul etc. Cel mai important râu, Jerevăţul, are albia formată din nisipuri şi are viituri dese şi 

mari, mai ales primăvara şi toamna. Cele mai răspândite soluri sunt cernoziomurile levigate. Vegetaţia este formată din 

păduri de amestec (stejar, carpen, tei, ulm, cireş, păr etc.) vegetaţie de baltă (stuf, papură, mentă, coada calului etc.), mai 

ales pe Valea Jeravăţului şi ochiuri de stepă pe versanţii văilor sau pe culmi. Pădurile, actualmente cu o suprafaţă de 1359 

ha, în trecut au fost mai mari, asigurând lemne şi adăpost populaţiei. Animalele sălbatice cele mai răspândite sunt iepurii, 

vulpea, mistreţul, căprioara etc. În pădurile din partea de sud se găseşte corbul, pasăre octotită prin lege. Înainte de 1989, 

pădurile comunei făceau parte dintr-un fond de vânătoare special pentru mistreţi, cerbi, căprioare. Anual, din pădurile 

comunei se recoltează cantităţi importante de plante medicinale. Agricultura a constituit şi constituie şi în prezent 

ocupaţia de bază a locuitorilor comunei.
50

 

 

Vecinătăţi - Aflându-se în Nord-ul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu judeţul Vaslui, şi în special cu Unitaţile 

Adminstrativ Teritoriale: Vinderei şi Griviţa.  

Vinderei (jud.Vaslui)  

Comuna Vinderei este aşezata in sudul judeţului Vaslui, la 80 km distanta de Vaslui, municipiul reşedinţa de judeţ si 27 km 

distanta fata de municipiul Birlad, oraşul cel mai apropiat din judeţ . Actuala componenta a comunei este consecinţa 

delimitări administrativ- teritoriale din anul 1968. Comuna Vinderei este amplasata în Regiunea Nord-Est. In componenta 

comunei intra un număr de 8 sate: Vinderei, satul de reşedinţa; Bradesti, situat la 4 km NV de Vinderei; Obirseni, situat la 

7 km NE de Vinderei; Valea Lunga, situat la 0,8 km E de Vinderei; Docani, situat ia 7 km V de Vinderei; Docaneasa, situat la 

8 km SV de Vinderei; Gara Docaneasa, situat la 8,5 km SV de Vinderei; Talasmani, situat la 3 km SE de Vinderei. 

Comuna Vinderei se intinde pe o suprafaţa de 75,3 kmp, adică pe 7530 ha, reprezentând 1,42% din suprafaţa judeţului. 

Datorita organizării regionale si avantajelor oferite, la nivelul zonei exista posibilităţi multiple de a se investi in turism. 

Cadrul natural cu valoare deosebita favorizează dezvoltarea agroturismului. Suprafeţele de teren impadurite care acoperă 

dealurile si aerul curat permit dezvoltarea turismului de agrement. La nivelul comunei Vinderei nu exista forme organizate 

de cazare gen pensiuni. 

Vizitatorii zonei prefera cazarea in localitatea Beresti sau in municipiul Birlad si vizitarea locurilor cum ar fi : Biserica de 

lemn din Obirseni, atelierele de olărit din Bradesti, zonele verzi si pădurea Talasmani precum si Mănăstirea Grajdeni . 

Meşteşug si arta - olăritul se bucura in comuna Vinderei de o larga preţuire. O statistica realizata in anul 1863, privind 

numărul centrelor de olărit din tara, plasează fostul judeţ Tutova, pe locul noua, având consemnata o valoroasa producţie 

                                                           
50 Sursa: Biblioteca comunală Bălăbăneşti (Costică Baicu, bibliotecar); Album Foto. În: Xpress Balabanesti [online]. http://balabanesti.net/about-
2/album-foto/. 

http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php?title=Jude%C5%A3ul_Gala%C5%A3i&action=edit&redlink=1
http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php?title=Jude%C5%A3ului_Gala%C5%A3i&action=edit&redlink=1
http://balabanesti.net/about-2/album-foto/
http://balabanesti.net/about-2/album-foto/
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ceramica.
51

 

 

Vecinătăţi  

GRIVIŢA  (JUD. VASLUI) : Suprafata: 6353 ha, Intravilan: 276 ha,  Extravilan: 6077 ha; 

Numele localitatilor aflate in administratie: Griviţa, Trestiana, Odaia Bursucani 

Asezarea geografica: Localitatea se află situată în partea de sud a judeţului Vaslui 

Vecinătăţi: nord - oraş Bârlad, est - comuna Fruntişeni şi Vindereni, sud - comuna Bălăbăneşti, judeţul Galaţi, vest - 

comuna Tutova şi Perieni 

Activitati specifice zonei: Agricultură şi Creşterea animalelor 

Activitati economice principale: Comerţ, Agricultură - cultivarea terenurilor arabile 

Obiective turistice: Bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Mormântul funerar Stroe Belloescu 

Facilitati oferite investitorilor: Comună limitrofă municipiului Bârlad, pe DJ 242 Bârlad-Galaţi, la o distanţă de 2 km 

Proiecte de investitii: Alimentare cu apă în localităţile Griviţa şi Trestiana, Staţii de epurare şi realizare , colectare 

canalizare menajeră localităţile Griviţa şi Trestiana Modernizare drum comunal DC 75 din DJ 242 - Odaia Bursucani.
52

 

 

BĂLĂŞEŞTI 

 

 

Comuna Bălăşeşti este situată în nordul judeţului Galaţi şi are în subordine 4 

localităţi: Bălăşeşti, Ciureşti Noi, Ciureşti Vechi şi Pupezeni. 

 

 

 

Date generale 

Suprafata: 6479 ha; Intravilan: 438 ha; Extravilan: 5899 ha; 

Numele localitatilor aflate in administratie: Bălăşeşti, Ciureştii-Noi, Ciureşti, Pupezeni 

Activitati specifice zonei: Agricultură: grâu şi secară, porumb boabe, cartofi, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, legume; 

Zootehnie: bovine, ovine, procine, păsări, caprine, cabaline, albine; 

Activitati economice principale: Creşterea animalelor, Comercializarea produselor agricole; 

Obiective turistice: Oportunitatea de a concesiona prin licitaţie fostul baraj şi lac de acumulare în suprafaţă de 24 ha, care 

necesită reparaţii la digul deversor, în vederea amenajării unui bazin piscicol şi a unei zone de agrement 

Existenţa unor spaţii zootehnice (grajduri) ale fostului CAP scoase la licitaţie de către DGFP Bereşti care pot fi folosite în 

multiple activităţi 

Datorită amplasării geografice a comunei (sud-estul României), zona este predispusă o mare perioadă din an vânturilor de 

est şi nord - se pot efectua prospecţiuni eoliene în vederea captării acestei energii nepoluante 

                                                           
51 Sursa:  http://www.ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRIM%25C4%2582RIA%2BVINDEREI/123392 
52 Sursa: http://www.ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRIM%25C4%2582RIA%2BGRIVI%25C5%25A2A/123411 

http://www.ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRIM%25C4%2582RIA%2BVINDEREI/123392
http://www.ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRIM%25C4%2582RIA%2BGRIVI%25C5%25A2A/123411
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Facilitati oferite investitorilor: Se pot negocia şi se pot elabora prin hotărâre de consiliu local, conform legislaţiei în 

vigoare, facilităţi unor potenţiali investitori 

Proiecte de investitii: Extinderea alimentării cu apă în localitatea Bălăşeşti, Alimentarea cu apă a localităţii Ciureştii-Noi 

prin puţuri forate la mare adâncime, concomitent cu reţelele de canalizare şi staţiile de epurare a apelor uzate aferente, 

Introducerea gazelor naturale în comuna Bălăşeşti, Reabilitarea unor artere de circulaţie în satele componente pe o 

lungime de cca. 25 km în toate localităţile componente ale comunei. 

Refacerea barajului de acumulare şi popularea acestuia cu peşte. 

Finalizarea lucrărilor de construire a Casei Sociale Bisericeşti din localitatea Ciureştii-Noi. 

Reabilitarea sistemului de iluminat public din comuna Bălăşeşti şi alimentarea acestuia cu energie curată, respectiv 

energie solară.
53

 

 

Scurt istoric (monografia comunei) 

Comuna Bălăşeşti cuprinde 4 sate: Bălăşeşti, Ciureşti, Ciureştii Noi şi Pupezeni. Este situată în nordul judeţului Galaţi, la 

hotarul cu judeţul Vaslui, în colinele Covurluiului, altitudinea din cuprinsul teritoriului său variind între 59 m – 258 m. 

Suprafaţa este de 6.479 ha, iar populaţia este de 2566 locuitori (2002). Temperatura medie anuală a aerului este de 9,7° 

C. Comuna se află în bazinul hidrografic Siret, principalele ape fiind Bârlad şi Hobana. Se află la 91 km de Galaţi şi 22 km 

de Bârlad. 

Satul Bălăşeşti este atestat documentar la 20 martie 1528. Toponimul are la bază onomasticul „Băloşi” care este 

menţionat într-un document de atestare: „Aceste adevărate slugi ale noastre, Toader şi fraţii lui ... copiii lui Băloşi ... toţi 

nepoţii lui Giurgea Sârbul”. 

Satul Ciureşti este atestat documentar la 17 martie 1508, s-a format din onomasticul „Ciur” care este un substantiv de 

origine latină folosit într-un catastif de scule scris la Braşov în septembrie 1508. „Ciur” a fost probabil o poreclă dată 

acestui sat deoarece locuitorii acestuia foloseau ciurul. Alţii sunt de părere că această denumire provine de la o anume 

configuraţie a ochilor, „ochi de ciur” însemnând „cu ochi mici”. 

Satul Pupezeni este atestat la 2 iunie 1663, iar numele lui provine din onomasticul „Pupăză”. Locuitorilor acestui sat li s-a 

atribuit acest apelativ deoarece erau consideraţi oameni vorbăreţi.
54

 

 

Vecinătăţi - Aflându-se în Nord-ul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu judeţul Vaslui, şi în special cu Unitaţile 

Adminstrativ Teritoriale: Griviţa, Tutova şi Pochidia 

Griviţa (jud. Vaslui) :Suprafata: 6353 ha, Intravilan: 276 ha,  Extravilan: 6077 ha; 

Numele localitatilor aflate in administratie: Griviţa, Trestiana, Odaia Bursucani. 

Asezarea geografica: Localitatea se află situată în partea de sud a judeţului Vaslui 

Vecinătăţi: nord - oraş Bârlad, est - comuna Fruntişeni şi Vindereni, sud - comuna Bălăbăneşti, judeţul Galaţi, vest - 

comuna Tutova şi Perieni 

Activitati specifice zonei: Agricultură şi Creşterea animalelor 

Activitati economice principale: Comerţ, Agricultură - cultivarea terenurilor arabile 

Obiective turistice: Bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Mormântul funerar Stroe Belloescu 

                                                           
53 Sursa: http://balabanesti.net/destine/personalitati/ 
54 Sursa: http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php/B%C4%83l%C4%83b%C4%83ne%C5%9Fti 

http://balabanesti.net/destine/personalitati/
http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php/B%C4%83l%C4%83b%C4%83ne%C5%9Fti
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Facilitati oferite investitorilor: Comună limitrofă municipiului Bârlad, pe DJ 242 Bârlad-Galaţi, la 2 km 

Proiecte de investitii: Alimentare cu apă în localităţile Griviţa şi Trestiana, Staţii de epurare şi realizare colectare canalizare 

menajeră localităţile Griviţa şi Trestiana, Modernizare drum comunal DC 75 din DJ 242 - Odaia Bursucani. 
55

 

 

Tutova (jud. Vaslui) 

Suprafata: 5491 ha; Intravilan: 150 ha; Extravilan: 5341 ha; Populatie: 4096; Gospodarii: 2100; Nr. locuinte: 2000;  

Numele localitatilor aflate in administratie: Tutova, Bădeana, Criveşti, Ciortolom, Coroi, Vizureni 

Asezarea geografica: Localitatea se află situată la limita de sud a judeţului Vaslui, la 15 km sud de oraşul Bârlad, pe DE 581 

Vecini: la sud - judeţul Galaţi, la est - comuna Griviţa iar la vest - comuna Iveşti 

Activitati specifice zonei: Agricultură, Creşterea animalelor, Comerţ; 

Activitati economice principale: Agricultură, Comerţ, Prestări servicii 

Obiective turistice: Rezervaţia Pădurea Bădeana - Ocol Silvic Bârlad, Pensiunea "Raluca" 

Facilitati oferite investitorilor: Scutiri de impozite; Tarife scăzute clădiri, terenuri 

Proiecte de investitii: Ordonanţa 7 a Guvernului României: Aducţiune apă sat Tutova şi Ciortolom, Canalizare şi staţie de 

epurare în localităţile Tutova şi Bădeana, Foraj aducţiune apă în satul Bădeana, Măsura 3.2.2. - Aducţiune gaz metan în 

localităţile Tutova şi Bădeana.
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Pochidia (jud. Vaslui) 

Suprafata: 4222,42 ha; Intravilan: 362,01 ha; Extravilan: 3860,41 ha; Populatie: 1860; Gospodarii: 700; Nr. locuinte: 680 

Numele localitatilor aflate in administratie: Sălceni, Pochidia, Borodeşti, Satu Nou 

Asezarea geografica: Comuna este amplasată în extremitatea sudică a judeţului Vaslui, la o distanţă de aproximativ 20 de 

km de Municipiul Bârlad. 

Activitati specifice zonei: Agricultură, Creşterea animalelor; 

Activitati economice principale: Agricultură;  

Obiective turistice: Monumentul eroilor 

Biserica din Pochidia cu hramul "Naşterea Născătoarei de Dumnezeu" construită în anul 1937 

Biserica din satul Sălcieni cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" construită în anul 1737 şi reconstruită în 1942 

Biserica din satul Borodeşti cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" a fost construită în secolul al XVI-lea 

Facilitati oferite investitorilor: Scutiri de taxe locale şi reduceri de impozite dacă investitorii crează locuri de muncă; 

Comuna Pochidia dispune de cel mai întins platou (aprox 3000 ha) situat la peste 100 m faţă de nivelul mării, ideal pentru 

construcţia unui parc eolian de mari dimensiuni 

Proiecte de investitii:  Modernizare drumuri comunale şi săteşti, Achiziţie de utilaje, Înfiinţare parc în satul Sălceni, 

Construcţie grădiniţă cu 4 săli de clasă în satul Sălceni, Construcţie grădiniţă cu 2 săli de clasă în satul Borodeşti. 
57

 

 

 

 

                                                           
55 Sursa: http://www.ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRIM%25C4%2582RIA%2BGRIVI%25C5%25A2A/123411 
56 Sursa: http://www.ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRIM%25C4%2582RIA%2BTUTOVA/123389 
57 Sursa: http://www.ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRIM%25C4%2582RIA%2BPOCHIDIA/834944 

http://www.ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRIM%25C4%2582RIA%2BGRIVI%25C5%25A2A/123411
http://www.ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRIM%25C4%2582RIA%2BTUTOVA/123389
http://www.ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRIM%25C4%2582RIA%2BPOCHIDIA/834944
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BEREŞTI MERIA 

 

 

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. Conform recensămîntului din 2011, comuna 

Berești-Meria are o populație de 3771 de locuitori 

 

 

 

Date generale 

Suprafata: 10785 ha, Intravilan: 953,70 ha, Extravilan: 9831,3 ha; 

Asezarea geografica: În partea de nord a judeţului Galaţi se află situată în Podişul Covurlui, subdiviziune a Podişului 

Moldovei 

Comuna se află în bazinele Prut şi Siret, principalele ape fiind Chineja, Jeravăţ, Horincea, Slivna şi Băneasa. În apropierea 

de comuna Bereşti-Meria, pe tronsonul Galaţi-Bârlad se află un tunel de 4 km lungime, Bereşti-Tălăşman, care este cel 

mai lung din Moldova şi al doilea ca lungime din ţară. 

Activitati specifice zonei: Agricultură, Creşterea animalelor, Cultura plantelor 

Activitati economice principale: Cultivarea plantelor (porumb, grâu, floarea soarelui), Creşterea animalelor, Comerţ cu 

produse alimentare; 

Obiective turistice: Biserica din satul Meria sec XIV-XV 

Facilitati oferite investitorilor: Arendare terenuri, Spaţii pentru depozitare şi comerţ cu cereale, Materii prime pentru 

produse alimentare, Forţă de muncă calificată, Concesionare terenuri din domeniul public 

Proiecte de investitii: Proiect integrat FEADR, Modernizare drumuri.
58

 

 

Scurt istoric (monografia comunei) 

Satul Meria este atestat documentar la 9 iunie 1542, fiind numit Merii. Satul este amintit într-o poruncă domnească din 

octombrie 1792: „au fostu câţiva codri merei”. 

Aldeşti este un sat atestat documentar la 25 ianuarie 1496. Numele localităţii provine de la cel al întemeietorului „alde 

Aldea”, din familia lui Aldan, care însemna „cânepă de sămânţă”. 

Balinteşti este atestat documentar la 24 noiembrie 1646. Satul Balinteşti, dăruit de Ştefan cel Mare mânăstirii Putna la 2 

iunie 1502, a fost localizat peste Prut în zona oraşului Cahul. Unii istorici consideră că onomasticul Balint este varianta 

maghiară a numelui catolic Valent. Prezenţa în partea  

răsăriteană a ţinutului Covurlui a unui onomastic de provenienţă transilvăneană este urmarea trecerii oierilor din 

Transilvania către câmpiile de peste Prut şi Nistru. 

Onciul este atestat documentar la 15 martie 1531. Toponimul „Onciul” începe să fie folosit prin 1830, fiind format de la 

                                                           
58 Sursa: http://www.ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRIMARIA-BERESTI-MERIA/192064 

http://www.ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRIMARIA-BERESTI-MERIA/192064


p. 184 

antroponimul „Ion” şi sufixul slav „- ciu” şi a devenit „Ionciul”. 

Pleşa este atestat in 1780, denumirea provenind de la cuvântul de origine slavă „pleşuv”, „chel”. 

Prodăneşti este un sat atestat documentar în anul 1772. Se presupune că primul nume al satului a fost „Sârbi”. Acest sat 

este vândut lui Bancea Prodănescul. „Prodan” este un nume slav care înseamnă „a răpi”. 

Puricani este atestat documentar în 1772, provine de la substantivul „puric” desemnând un om mic de stat, „mic cât un 

purice”. 

Săseni este atestat în anul 1772 şi are la origine un străvechi nume sas, folosit în Moldova, când se aminteşte „judecia 

unde a fost Sas Dan”. Toponimul Săseni indică pe un Sas ca întemeietor al satului. 

Satul Slivna este atestat la 26 octombrie 1493, luându-şi numele de la pârâul care străbătea zona. În 1814, satul este 

menţionat în documentele vremii deoarece răzeşii din Slivna se judecă cu Ioan Cârjă, stăpânul satului Onceşti. 

Şipotele este atestat documentar în 1772, toponimul provenind de la prezenţa unor „şipote” - izvoare a căror apă curge 

din mal pe un „jgheag”.
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Vecinătăţi- Aflându-se în Nord-ul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu judeţul Vaslui, şi în special cu Unitaţile 

Adminstrativ Teritoriale: Vinderei, Măluşteni, Blăgeşti. 

Vinderei (Jud.Vaslui) - Comuna Vinderei este aşezata in sudul judeţului Vaslui, la 80 km distanta de Vaslui, municipiul 

reşedinţa de judeţ si 27 km distanta fata de municipiul Birlad, oraşul cel mai apropiat din judeţ . Actuala componenta a 

comunei este consecinţa delimitări administrativ- teritoriale din anul 1968. Comuna Vinderei este amplasata în Regiunea 

Nord-Est. 

In componenta comunei intra un număr de 8 sate: Vinderei, satul de reşedinţa; Bradesti, situat la 4 km NV de Vinderei; 

Obirseni, situat la 7 km NE de Vinderei; Valea Lunga, situat la 0,8 km E de Vinderei; Docani, situat ia 7 km V de Vinderei; 

Docaneasa, situat la 8 km SV de Vinderei; Gara Docaneasa, situat la 8,5 km SV de Vinderei; Talasmani, situat la 3 km SE de 

Vinderei. 

Comuna Vinderei se intinde pe o suprafaţa de 75,3 kmp, adică pe 7530 ha, reprezentând 1,42% din suprafaţa judeţului.
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Măluşteni (Jud.Vaslui) 

Mălușteni este o localitate în județul Vaslui, Moldova, România, alcătuită din 6 sate. Pe raza comunei Mălușteni se află 

unul dintre cele mai bogate puncte fosilifere unde au fost găsite urme fosile de maimuțe, antilope, cămile, cerbi, broaște 

țestoase datând din terțiar. 

Suprafata: 5553 ha, Intravilan: 547 ha, Extravilan: 5006 ha, Populatie: 2300, Gospodarii: 998, Nr. locuinte: 1338, 

Numele localitatilor aflate in administratie: Măluşteni, Lupeşti, Mânzăteşti, Ghireasca, Ţuţcani, Mânăstirea 

Asezarea geografica: Comuna Măluşteni este situată în partea de sud-est a judeţului Vaslui - limita judeţului Galaţi pe DJ 

244Ia100 km faţă de Municipiul Vaslui, 50 km faţă de Municipiul Bârlad, 10 km faţă de oraşul Murgeni. 

Activitati specifice zonei: Agricultură, Creşterea animalelor, Viticultură 

Activitati economice principale: Morărit, Comerţ 

Obiective turistice: Zona fosilieră Măluşteni 

Facilitati oferite investitorilor: Teren în arendă 

Proiecte de investitii: Infrastructură, Alimentare cu apă
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Blăgeşti (Jud. Vaslui) 

Din punct de vedere geografic, comuna Blăgești este situată în partea sudică a județului Vaslui, în Depresiunea Colinară 

Elan, în apropierea graniței României cu Republica Moldova. Istoria locului se întinde până pe vremea lui Ștefan cel Mare, 

când, se spune că, în urma unei victorii împotriva turcilor, oamenilor locului li s-a dat drept răsplată teren în această zonă. 

Comuna Blăgești are în componență trei sate: Blăgești, 1354 locuitori; Igești, 338 locuitori; Sipeni, 161 locuitori. 

În comună există 2 școli în satul Blăgești și 2 școli în satele componente, 2 biserici (Sfântul Nicolae și Adormirea Maicii 

Domnului), o bibliotecă și un cămin cultural.
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BEREŞTI  

 

 

 

 

 

 

 

Date Generale 

Suprafata: 4712 ha; Intravilan: 239 ha; Extravilan: 4473 ha 

Asezarea geografica: Localitatea se află situat la 83 km distanţă faţă de reşedinţa de judeţ 25 km faţă de oraşul Tg. Bujor 

pe DJ 242; 

Activitati specifice zonei: Agricultură 

Activitati economice principale:  Agricultură, Prestări servicii agricole, Panificaţie 

Obiective turistice: 

Rezervaţia fosiliferă Bereşti 

Casa memorială "Paul Bujor" Bereşti 

Tunelul de la Talaşmani 

Biserica de la Meria 

Evenimente locale:  Sărbătoarea salcâmului, în luna mai spre sfârşit (27-30 mai); Toamna bereşteană, 10-15 septembrie; 

Facilitati oferite investitorilor: Scutiri şi eşalonări la plata impozitelor şi taxelor locale 

Sprijin pentru obţinerea de fonduri externe nerambursabile. 

Proiecte de investitii: Staţie de epurare ape uzate; Amenajare parc pentru copii; Platforma ecologică 

Centru social pentru protecţia persoanelor defavorizate; Reabilitare strada Muzicii, strada Valea Chineji.
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VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Nord-ul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu judeţul Vaslui, şi în special cu Unitaţile 

Adminstrativ Teritoriale: Vinderei, Măluşteni, Blăgeşti. 

Vinderei (Jud.Vaslui) - Comuna Vinderei este aşezata in sudul judeţului Vaslui, la 80 km distanta de Vaslui, municipiul 

reşedinţa de judeţ si 27 km distanta fata de municipiul Birlad, oraşul cel mai apropiat din judeţ . Actuala componenta a 

comunei este consecinţa delimitări administrativ- teritoriale din anul 1968. Comuna Vinderei este amplasata în Regiunea 

Nord-Est. 

In componenta comunei intra un număr de 8 sate: Vinderei, satul de reşedinţa; Bradesti, situat la 4 km NV de Vinderei; 

Obirseni, situat la 7 km NE de Vinderei; Valea Lunga, situat la 0,8 km E de Vinderei; Docani, situat ia 7 km V de Vinderei; 

Docaneasa, situat la 8 km SV de Vinderei; Gara Docaneasa, situat la 8,5 km SV de Vinderei; Talasmani, situat la 3 km SE de 

Vinderei. 

Comuna Vinderei se intinde pe o suprafaţa de 75,3 kmp, adică pe 7530 ha, reprezentând 1,42% din suprafaţa judeţului.
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Măluşteni (Jud.Vaslui) 

Mălușteni este o localitate în județul Vaslui, Moldova, România, alcătuită din 6 sate. Pe raza comunei Mălușteni se află 

unul dintre cele mai bogate puncte fosilifere unde au fost găsite urme fosile de maimuțe, antilope, cămile, cerbi, broaște 

țestoase datând din terțiar. 

Suprafata: 5553 ha, Intravilan: 547 ha, Extravilan: 5006 ha, Populatie: 2300, Gospodarii: 998, Nr. locuinte: 1338, 

Numele localitatilor aflate in administratie: Măluşteni, Lupeşti, Mânzăteşti, Ghireasca, Ţuţcani, Mânăstirea 

Asezarea geografica: Comuna Măluşteni este situată în partea de sud-est a judeţului Vaslui - limita judeţului Galaţi pe DJ 

244Ia100 km faţă de Municipiul Vaslui, 50 km faţă de Municipiul Bârlad, 10 km faţă de oraşul Murgeni. 

Activitati specifice zonei: Agricultură, Creşterea animalelor, Viticultură 

Activitati economice principale: Morărit, Comerţ 

Obiective turistice: Zona fosilieră Măluşteni 

Facilitati oferite investitorilor: Teren în arendă 

Proiecte de investitii: Infrastructură, Alimentare cu apă
65

 

Blăgeşti (Jud. Vaslui) 

Din punct de vedere geografic, comuna Blăgești este situată în partea sudică a județului Vaslui, în Depresiunea Colinară 

Elan, în apropierea graniței României cu Republica Moldova. Istoria locului se întinde până pe vremea lui Ștefan cel Mare, 

când, se spune că, în urma unei victorii împotriva turcilor, oamenilor locului li s-a dat drept răsplată teren în această zonă. 

Comuna Blăgești are în componență trei sate: Blăgești, 1354 locuitori; Igești, 338 locuitori; Sipeni, 161 locuitori. 

În comună există 2 școli în satul Blăgești și 2 școli în satele componente, 2 biserici (Sfântul Nicolae și Adormirea Maicii 

Domnului), o bibliotecă și un cămin cultural.
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BRĂHĂŞEŞTI 

 

 

Localitatea se află în nordul judeţului Galaţi, la 115 km de reşedinţa de judeţ.  

Satele aflate în administraţie sunt: Brăhăşeşti, Toflea, Cosiţeni, Corcioveni 

 

 

 

DATE GENERALE 

Suprafata: 3571 ha, Intravilan: 482 ha, Extravilan: 3089 ha,  

Asezarea geografica: Localitatea se află situată în nordul judeţului Galaţi, la 115 km de reşedinţa de judeţ, în zona de deal 

dintre Lunca Tecuciului şi Lunca Siretului. 

Activitati specifice zonei: Agricultură, Comerţ, Mică industrie, Servici, Creşterea animalelor,  

Activitati economice principale: Agricultură, Comerţ, Învăţământ, Sănătate, Administraţie publică 

Obiective turistice: Monumentul eroilor, Moara Bunescu, Cetăţuia Cosiţeni, Mănăstirea Sf. Trei Ierarhi - Toflea 

Evenimente locale:29 iunie - Ziua Comunei, Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor, Paşte, Crăciun Hramul bisericilor 

Facilitati oferite investitorilor: Forţă de muncă ieftină 

Reţeaua de drumuri comunale şi săteşti este modernizată 

Alimentarea cu apă a comunei, Electrificarea comunei, Telefonie, Internet 

Proiecte de investitii: Modernizare drumuri comunale, Regularizare pârâu 

 

SCURT ISTORIC (MONOGRAFIA COMUNEI) 

Comuna Brăhăşeşti se învecinează astfel: la nord, judeţul Vrancea, la sud comuna Ţepu, la est comuna Gohor şi la vest 

comuna Buciumeni. Comuna Brăhăşeşti are legături rutiere prin DJ 241 A, care face legătura cu judeţul Vrancea şi comuna 

Gohor, iar prin DJ 241 G face legătura cu comuna Ţepu. Comuna Brăhăşeşti, compusă din satele: Brăhăşeşti, Toflea, 

Corcioveni şi Cosiţeni este situată în nordul judeţului Galaţi. Cele patru aşezări cuprinse în marele Podiş al Moldovei, sunt 

situate în extremitatea sa sudică, la vest de Lunca Bârladului. Comuna Brăhăşeşti aparţine acelui ţinut ondulat din nord 

numit Colinele Tutovei. Reţeaua hidrografică este tributară râului Bârlad, prin colectorii: pârâul Valea Boului, Berheci, 

Zeletin. Suprafaţa teritoriului este de 3571 ha, iar populaţia este de 8403 locuitori. Vechile documente arată aceste sate 

ca fiind formate de răzeşi, ţărani liberi, stăpâni în devălmăşie a unei moşii rămasă de la un străbun comun. 

Satul Itovăneşti amintit în octombrie 1491 se învecina cu satul Mălăieşti, ambele formează astăzi satul Brăhăşeşti, numit 

astfel de la Zaharia Brăhaşul, „paharnicul doamnei”. În 1528, urmaşii lui Zaharia Brăhaşul vând cele 2 sate lui Glăvan, 

pisarul domnului Petru Rareş. 

Satul Corcioveni este atestat în septembrie 1808 într-o carte de judecată pentru moşia satului şi aparţinea de ţinutul 

Tecuci. Numele acestuia provinde de la substantivul „cociorvă” care însemna unealta cu care se scoate jarul sau cenuşa 

http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php/%C5%A2epu
http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php/Gohor
http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php/Buciumeni
http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php?title=Jude%C5%A3ului_Gala%C5%A3i&action=edit&redlink=1
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din cuptor. 

Cosiţeni este atestat documentar la 2 mai 1546, iar numele acestuia avea în trecut 2 sensuri diferite; „şuviţă de păr” şi 

„borceag”, adică măzăriche. 

Numele satului Toflea provine de la cel al neamului răzeşilor Toflea, derivat din „Teofan – arătarea lui Dumnezeu”. Într-un 

document din 1620, este amintit un Toflea cel Bătrân care a ctitorit şi o mănăstire, probabil pe la începutul secolului al 

XVI-lea. Urmaşul lui Toflea cel Bătrân a fost uşerul Toflea care după precizările unui document din 1581 a avut un fecior şi 

2 fete, Dina şi Anghelina. În 1819, moşia Toflea a fost vândută vornicului Mihai Sturdza, vânzare care a provocat mai 

multe proteste ale lui Costache Conachi care cumpărase încă din 1810 părţi din această moşie şi se bucura de dreptul 

întâietăţii. Protestele i-au fost de folos lui Conachi care răscumpără moşia Toflea cu 6000 de galbeni, dar la 7 mai 1836 o 

vinde locuitorilor din Brăhăşeşti. 

Comuna Brăhăşeşti are o funcţie predominant agricolă, însoţită într-un plan secundar de creşterea animalelor, în general 

însă doar pentru uzul propriei gospodării. Produsele agricole sunt în proporţie mai mare decât cele animaliere, 

valorificate pe piaţa liberă, din localităţile învecinate mai mari. Un oarecare dezavantaj îl prezintă distanţa de pieţele 

urbane cu cerere mai importantă. 

 

VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Nord-Vest-ul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu judeţul Vrancea, şi în special cu 

Unitaţile Adminstrativ Teritoriale: Tănăsoaia şi Homocea. 

TĂNĂSOAIA (JUD.VRANCEA)  Comuna Tanasoaia este situata in nord-estul judetului Vrancea fiind strabatuta de la sud la 

nord de D.J. 241. Satul de resedinta este Tanasoaia, situat pe valea raului Zeletin, avand o forma liniara de la nord la sud, 

de-a lungul soselei Bacau – Podu-Turcului – Berheci.  

    Suprafata comunei este de 4595 ha, impartita in doua categorii : intravilan – 450 ha si extravilan – 2145 ha. 

    Comuna este situata la 30 km nord-vest de orasul Tecuci (jud. Galati) si la 40 km est de orasul Adjud. 

Comuna Tanasoaia se invecineaza la est cu comuna Priponesti (jud. Galati), la sud cu comuna Gohor şi Brăhăneşti  (jud. 

Galati), la nord se afla comuna Corbita si Boghesti (jud. Vrancea). Satele componente ale comunei Tanasoaia sunt: satul 

Tanasoaia (resedinta, pe valea raului Zeletin), iar spre est, Calimaneasa si Costisa. La vest, pe partea dreapta a Zeletinului 

se afla satele Galbeni, Nanesti si Vladnic. Tot spre vest se afla satele Feldioara (pe valea raului Berheci) si, cel mai vestic 

sat al comunei, Covrag, pe partea dreapta a raului Berheci. 

 

HOMOCEA (JUD. VRANCEA)  

Suprafata: 2151 ha, Intravilan: 131 ha, Extravilan: 2020 ha, Populatie: 7729, Gospodarii: 3425, Nr. locuinte: 2124 

Numele localitatilor aflate in administratie: Homocea, Lespezi, Costişa 

Asezarea geografica: Este amplasată în partea de nord-est a judeţului Vrancea, pe malul stâng al Siretului, la 50 km 

distanţă de Municipiul Focşani şi 11 km distanţă de Municipiul Adjud. Pe DJ 52. 

Activitati specifice zonei: Agricultură. 

Activitati economice principale: Comerţ, Agricultură, Construcţii, Prelucrarea lemnului. 

Obiective turistice: 

Biserica monument istoric Mănăstirea "Maicii Domnului" din sat Lespezi (peste 200 ani) 

Salba de lacuri şi insuliţe din imediata vecinătate a râului Siret în imediata vecinătate a barajului de la Bereşti (jud. Bacău). 

Facilitati oferite investitorilor: Apă, Canalizare, Iluminat, Concesionări terenuri, Forţă de muncă ieftină, Închirieri de spaţii 
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ce aparţin Consilului Local. 

 Proiecte de investitii: Canalizare şi staţie de epurare, Reabilitare sistem iluminat public, Reabilitare şcoli şi grădiniţe, 

Alimentare cu apă, Amenajare spaţii verzi, Sală de sport, Amenajare bază sportivă, Instalaţie nocturnă teren sport, 

Construcţie sediu primărie.  

 

BRANIŞTEA                                                 

 

 

Localitatea se află situată la 10 km Nord de râul Siret şi la 19 km Vest de fluviul 

Dunărea, fiind traversată de Drumul Naţional Galaţi-Tecuci. Comuna este formată 

din satele: Traian, Vasile Alecsandri, Braniştea şi Lozova. 

 

 

 

 

 

Date Generale 

Suprafata: 6195 ha, Intravilan: 274 ha, Extravilan: 5921 ha 

Asezarea geografica: Localitatea se află situată la10 km N râul Siret, 19 km V fluviu Dunărea, Traversată de DN GL-Tecuci 

Activitati specifice zonei: Agricultură, Ţesături, Împletituri, Olărit, Dansuri şi cântece populare 

Activitati economice principale: Comerţ, Agricultură, Producţie materiale construcţii, Olărit, Creştere de animale, Pescuit 

Obiective turistice: Baza de agrement Potcoava din satul Braniştea, Balta Potcoava, Situl Tirighina 12 km 

Evenimente locale: 8 Noiembrie - ziua satului Braniştea, Sf. Neculai - ziua satului Vasile Alecsandri 

Sf. Treime - ziua satului Traian, În luna august - festival folcloric "Fluieraşul fermecat" 

Facilitati oferite investitorilor: Teren favorabil pentru zona industrial, Teren pentru înfiinţat ferma pomicolă 

Proiecte de investitii:  Înfiinţare distribuţie gaze naturale în comuna Braniştea. 

Construcţie Sediu Primărie, Reabilitare drum centura între satele comunei Braniştea 

Sală de sport Şcoala gimnazială Braniştea, Modernizare parc sat Vasile Alecsandri, comuna Braniştea 

Construcţie Cămin Cultural sat Traian, comuna Braniştea, Baza sportivă multifuncţională comuna Braniştea, Parc sat 

Braniştea 

 

Scurt Istoric (Monografia Comunei) 

Comuna Branistea isi trage numele de la cuvantul slav adoptat in limba romana, de braniste - "loc oprit, rezervat pentru 

pasune". Comuna Branistea e asezata in apropierea unor asezari stravechi in care s-a dezvoltat cultura de tipul Barsesti. 

Spre est de comuna Branistea a existat vechea asezare de la Sendreni, unde s-a descoperit altarul Roman cu inscriptia 

conducatorului Lucius Iulius Iulianus, zis Rundacio si mai departe la 10 Km Castrul Roman de la Barbosi. 

Prima atestare documentara a comunei dateaza din anul 1546 cand Vasile Buzdugan scria la Husi "In timpul lui Petru 
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Rares si dupa aceea, la Lozovita au inceput sa se aseze oameni si cu timpul pe acesta braniste a luat nastere un sat care a 

purtat numele de Branistea". 

Cei mai cunoscuti mesteri olari din comuna Branistea sunt sotii Maria si Marcel Mocanu, olari apreciati si respectati in 

intreaga tara pentru creatiile cu un specific aparte. Viata lor, dupa cum marturisesc amandoi, graviteaza in jurul atelierului 

de olarit, iar munca este, cum altfel, impartita in mod echitabil. "Eu lucrez la roata, iar dumneaei desavarseste", ne 

destainuie Marcel Mocanu. Sunt singurii din tara care fac oale de sarmale legate. 

Comuna Braniştea este aşezată în Lunca Siretului, la 18 km spre nord de oraşul Galaţi şi la 3 km spre sud de râul Siret şi se 

învecinează la est cu comuna Şendreni,la vest cu comuna Independenţa şi o parte din comuna Slobozia Conachi, la sud cu 

râul Siret şi comuna Cotu Lung din judeţul Brăila, iar la nord cu comunele Schela, Slobozia Conachi şi Costache Negri. 

Hotarul comunei face parte din Câmpia Română, care are aici altitudinea de 70-75 m la nord. SpreSchela, se întinde un şir 

de dealuri: Viorica cu Movila Popii, având cota de 94 m, dealul Grecii cu movila Săpata, cu cota de 84m, piscul Racoviţă şi 

ultimul deal calcaros, Dealul Mare. Comuna face parte din aria cu cel mai înalt grad de seismicitate din ţară. 

Reţeaua hidrografică a teritoriului Braniştei se caracterizează prin ape ce au un caracter permanent: Siretul şi Bârladul, iar 

temporar Greaca. Toate aparţin bazinului hidrografic al Siretului Inferior. Pe valea Lozovei se află balta Lozovei în 

suprafaţă de 165 ha care este amenajată piscicol. 

Comuna Braniştea îşi trage numele de la cuvântul slav "branişte" care înseamnă "loc oprit, rezervat pentru păşune”. 

S-a stabilit documentar că primul sat existent pe actualul teritoriu al comunei de azi, a fost satul Tăpeşti. Al doilea sat care 

a existat pe actualul teritoriu al comunei este Braniştea. El apare pentru prima oară ca “branişte domnească”, ce a 

aparţinut lui Petru Rareş. Primul hrisov de la 12 mai 1546 (Huşi) atestă că Petru Rareş, o dăruieşte Mitropoliei Romanului, 

împreună cu o jumătate din satul Tăpeşti. Braniştea despre care se vorbeşte în acest document fusese înainte ”loc pentru 

oi, Lozoviţa, ce a fost braniştea noastră din veac”. Tot aici se descriu în mod amănunţit atât hotarele satului Tăpeşti, cât şi 

hotarele Braniştei (Lozoviţa). În timpul lui Petru Rareş şi după aceea, la Lozoviţa au început să se aşeze oameni şi cu 

timpul pe această ”branişte” a luat naştere un sat care a purtat acelaşi nume. Cel de-al treilea sat vechi care a fost pe 

teritoriul de azi al comunei este satul Şerbeşti. 

În prezent comuna Braniştea are trei sate componente: Vasile Alecsandri, cu o populaţie de 960 locuitori, Traian cu o 

populaţie de 520 locuitori şi Lozova cu 10 locuitori. În total populaţia comunei este de 4025 locuitori.
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VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Sud-ul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu judeţul Brăila, şi în special cu Unitaţile 

Adminstrativ Teritoriale: Siliştea şi Vădeni. 

Siliştea (Jud. Brăila) 

Siliștea (în trecut, Nazâru) este o comună în județul Brăila, Muntenia, România, formată din satele Cotu Lung, Cotu 

Mihalea, Mărtăcești, Muchea, Siliștea (reședința) și Vameșu. Populația comunei era la recensământul din 2002 de 1881 

de persoane. Comuna se află în nordul județului, pe malul stâng al Siretului, râu ce formează limita cu județul Galați. Este 

străbătută de șoseaua națională DN23, care leagă Brăila de Focșani. 

Singurul obiectiv din comuna Siliștea inclus în lista monumentelor istorice din județul Brăila, ca monument de interes 

local, este situl arheologic din punctul „Popină”, aflat la 2 km nord-vest de satul Muchea, și la 1 km de poligonul de 

tragere. Acest sit cuprinde o așezare din perioada Halstatt, aparținând culturii Babadag (fazele I–II).
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Vădeni (Jud. Brăila) 

Comuna Vadeni se afla in partea de nord a judetului si se invecineaza la Nord cu judetul Galati, la est cu comuna Silistea,la 

sud cu comuna Tudor Vladimirescu si municipiul Braila, la est cu judetul Tulcea. Localitatea Vadeni-resedinta de comuna 

se afla la 16 km de municipiul Braila pe drumul DN 2B, Baldovinesti la 8,5 km de Braila pe DJ 202-DN 2B, Pietroiu la 10 km 

de Braila pe DN 2B-DC 5. 

Comuna Vadeni are in componenta sa trei sate : Vadeni; Baldovinesti; Pietroiu; Mucheni. Satul Muchea (Mucheni) - sat 

aflat pe drumul judetean DJ 202 Braila - Focsani, sat propus spre dezafectare in perioada de dinaintea anilor '90 are la ora 

actuala 10 case, dispuse pe o suprafata totala de 2,9 ha. Intrucat satul Mucheni este inregistrat ca apartinand de comuna 

Silistea (registrul cadastral Silistea), dar situat pe teritoriul administrativ Vadeni, urmeaza ca primariile Silistea si Vadeni sa 

rezolve statutul satului pana la avizarea Planului Urbanistic General al comunei Vadeni.
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CĂVĂDINEŞTI 

 

 

Comuna Căvădineşti este situată în nord-estul judeţului Galaţi şi curpinde satele 

Găneşti, Comăneşti, Vădeni şi Căvădineşti 

 

 

 

 

DATE GENERALE 

Suprafaţa comunei Cavadineşti se încadrează geografic în Podisul Moldovenesc, cu orientare sud-estică. Teritoriul 

comunei are un relief variat, predominant cu dealuri. Climatul comunei este caracterizat prin veri secetoase şi ierni 

geroase. Temperatura medie anuală este de 9,6 grade C. Regimul ploilor este neuniform, cele mai mari cantităţi căzând în 

perioada martie-aprilie iar cele mai mici cantităţi căzând iarna în luna decembrie. Vânturile cele mai frecvente sunt cele 

din nord-vest, direcţiile lor fiind determinate de circulaţia generală a maselor de aer şi influenţate de orientarea formelor 

de relief. Reţeaua hidrografica este reprezentată în principal de cursurile de apa râul Prut, pârâul Horincea, pârâul Liscov 

şi pârâul Elanu. 

Satele care intră în componenţa comunei sunt: Vădeni cu 637 locuitori, Comăneşti cu 285 locuitori, Găneşti cu 1044 

locuitori, Cavadineşti cu 1621 locuitori. 

 

SCURT ISTORIC (MONOGRAFIA COMUNEI) 

Descoperirile arheologice de la Căvădineşti, Bereşti, Puricani, Pleşă, Rădeşti, Băneasa, Suceveni şi din vatra actuală a 

oraşului Galaţi au demonstrat prezenţa comunităţilor umane pe teritoriul judeţului Galaţi încă din paleoliticul superior. 

La Căvădineşti este atestată si epoca bronzului. 
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Considerată încă din 1436, an de atestare documentară, ca fiind o aşezare de răzeşi, ce au avut şi au ca ocupaţie 

agricultura, mijloc de existenţă, Comuna Cavadineşti s-a evidenţiat cu oameni ce şi-au păstrat identitatea, cunoscuţi 

fiind pentru modestie, hărnicie şi ospitalitatea tradiţională, ce este o caracteristică de bază a poporului român. 

Potrivit unei legende cu privire la aceste locuri, se spune că pe aceste ţinuturi ar fi fost un vrednic haiduc cu numele 

Cavadin "care ar fi împărţit dreptatea mulţimii cu ambele mâini" acest personaj regăsindu-se şi în textul baladei Horincei 

simbol folcloric al Văii Horincei. 

Satul Cavadineşti este amintit în documente la 19 septembrie 1436, când se precizează că este pe pârâul Horincea, fiind în 

stăpnânirea lui Dan Mesehna. Fusese constituit în a doua jumătate a secolului al XIV-lea. Într-un recensământ făcut in 

vara lui 1572 Cavadineşti aparţinea ţinutului Covurluiului, ocolului Horincea, creat la reforma administrativă a 

domnitorului Constantin Mavrocordat. Tot de acest ocol depindea şi în 1803 când moşia era în stăpânirea răzeşilor. 

Toponimul Cavadineşti se pare că face referire la un anume „căpitan Cavadin” din epoca lui Ştefan cel Mare. În 1815, s-a 

măsurat moşia satului şi nu s-a putut afla lungimea ei pentru că erau numai „spini şi tufă deasă”. Prin Legea comunală din 

2 aprilie 1864 se înfiinţează comuna Cavadineşti cu satele Cavadineşti, Grăpeni şi Rugineni. 

Comăneşti este un sat atestat documentar la 27 martie 1546. În 1772, este atestat cu moşie răzeşească în ţinutul 

Covurluiului. Parte din moşia satului a fost dăruită mănăstirii Mavromol din Galaţi. Din 1838, are în componenţă cătunul 

Prodăneşti pe care îl păstrează până înh 1859 când este declarat sat. Comăneşti este transformat în comună în 1908, 

comună ce va fi desfiinţată în 1864, satul devenind parte componentă a comunei Cavadineşti. 

Satul Găneşti este atestat la 12 iunie 1613, cu moşie răzeşească. În 1864, Ganeşti era comună în judeţul Covurlui, pentru 

ca în 1875 sa aibă în componenţă 8 sate. Comuna Găneşti este desfiinţată în 1868. Numele satului vine de la un Ganea. 

Vădeni este atestat documentar la 20 aprilie 1515 cu numele de Vadul Cârstei. Acest toponim se mai păstra în 1560 când 

exista şi satul Vădeni şi însemna „locul dintr-un râu pe unde se poate trece cu piciorul sau căruţa”. 

Obiective turistice: Balta Maţa. 

Pe teritoriul comunei Cavadineşti se află Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului care reprezintă poarta de intrare în 

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Rezervaţia naturală este situată în cuprinsul complexului agro-piscicol Maţa - Rădeanu, 

de pe teritoriul comunei Cavadineşti, sat Vădeni, reprezentând de fapt o suprafaţă inclusă în Balta Maţa, din extremitatea 

nord-estică a judeţul Galaţi. Lunca Prutului oferă cca. 230 de specii de păsări, multe din speciile existente fiind conservate 

prin convenţiile internaţionale. Balta Maţa Rădeanu este o amenajare picicolă, fiind împărţită în alte 4 bălţi mari, un canal 

de evacuare şi trei iazuri mai mici.
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VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Nord-Est-ul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu judeţul Vaslui, şi cu Republica Moldova,  

în special cu Unitaţile Adminstrativ Teritoriale: Blăgeşti, Murgeni (jud.Vaslui) şi cu Raionul Cahul (Zărneşti şi Chircani) – 

Republica Moldova 

BLĂGEŞTI (JUD.VASLUI) 

Blăgești este o localitate în județul Vaslui, Moldova, România. 

Din punct de vedere geografic, comuna Blăgești este situată în partea sudică a județului Vaslui, în Depresiunea Colinară 

Elan, în apropierea graniței României cu Republica Moldova. 

Istoria locului se întinde până pe vremea lui Ștefan cel Mare, când, se spune că, în urma unei victorii împotriva turcilor, 

oamenilor locului li s-a dat drept răsplată teren în această zonă. 

Comuna Blăgești are în componență trei sate: Blăgești, 1354 locuitori; Igești, 338 locuitori; Sipeni, 161 locuitori. 
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În comună există 2 școli în satul Blăgești și 2 școli în satele componente, 2 biserici (Sfântul Nicolae și Adormirea Maicii 

Domnului), o bibliotecă și un cămin cultural. 

 

MURGENI (JUD.VASLUI)  este un oraș în județul Vaslui, Moldova, România. A obținut statutul de oraș în decembrie 2003. 

Primele însemnări scrise despre Murgeni ca fiind o comunitate de oameni liberi (răzeși) apar în timpul domniei 

lui Alexandru cel Bun (1400-1432) și se adaugă în timpul lui Ștefan cel Mare (1457-1504), timp în care satul se 

documentează și arheologic. 

În teritoriul Murgeni sunt atestate următoarele sate: Cârja, Floreni, Lățești, Raiu, Sărățeni, Schineni 

Transport Rutier: DN24 DN26, DJ 244i, DJ 244b. 

Feroviar: Gara Murgeni care face legătura între Bârlad și Fălciu. 

Activitati specifice zonei: Agricultură,Pescuit, Zootehnie, Industria uşoară. 

Activitati economice principale: Morărit şi panificaţie, Tâmplărie, Piscicultură, Apicultură, Zootehnie. 

Obiective turistice: Acumularea artificială Cârja pentru pasionaţii de pescuit. 

Facilitati oferite investitorilor: 

Prezenţa infrastructuri rutiere ample (DN 240 şi DN 26) 

Infrastructură feroviară face legătura cu Republica Moldova 

Utilităţi: apă curentă, canalizare, energie electrică, telefonie fixă şi mobilă 

Drumuri comunale şi drumuri săteşti parţial modernizate. 

Proiecte de investitii:  

Modernizare infrastructură rutieră în toate satele componente + oraşul Murgeni  

Extindere reţea apă-canal în satele  Floreni şi Lăţeşti
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RAIONUL CAHUL  

CHIRCANI este un sat din cadrul comunei Cucoara, raionul Cahul, Republica Moldova. 

Conform datelor recensământului din anul 2004, populația localității este de 768 locuitori, dintre care 365 (47.53%) 

bărbați și 403 (52.47%) femei. Structura etnică a populației în cadrul localității arată astfel: 

 moldoveni — 734; 

 ucraineni — 2; 

 ruși — 8; 

 găgăuzi — 2; 

 bulgari — 5; 

 români — 16; 

 altele / nedeclarată — 1. 

ZÎRNEȘTI este un sat în raionul Cahul, Republica Moldova, reședința comunei cu același nume
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CERTEŞTI 

 

 

Comuna se află situată pe DJ 240A, la 115 km distanţă de municipiul Galaţi şi are 

în administraţie 3 sate: Cotoroaia, Cîrlomaneşti, Cerţeşti 

 

 

 

 

Date Generale 

Suprafata: 4556 ha, Intravilan: 407 ha, Extravilan: 4149 ha; 

Asezarea geografica: Localitatea se află situată pe DJ 240A, la 115 km distanţă de Municipiul Galaţi 

Activitati specifice zonei: Agricultură, Cultivarea cerealelor, Creşterea animalelor în gospodăriile populaţiei 

Activitati economice principale: Comerţ, Prese ulei, Morărit, Învăţământ, Sănătate, Instituţii publice 

Certesti este o comuna ce are in componenta 3 sate: Certesti, Carlomanesti si Cotoroaia. 

Facilitati oferite investitorilor: Există alimentare cu apă, Energie electrică, Telefonie fixă şi mobilă (Orange, Connex), 

acoperire digitală, Cablu TV, Drum judeţean asfaltat 

Proiecte de investitii: Se execută investiţia în cadrul proiectului integrat Măsura 322 "Prima înfiinţare reţea de apă uzată 

(staţie de canalizare şi epurare), modernizare drumuri comunale", Se execută constucţia "Şcoală cu 4 săli de clasă sat 

Cîrlomăneşti", Reabilitare drumuri comunale, Construcţie grădiniţă sat Cerţeşti 

 

Scurt Istoric (Monografia Comunei) 

Satul Certesti este atestat documentar intr-un document emis de Petru Rares in 1528, in care este amintit acest sat ca 

apartinandu-i judelui Stan Certul. 

Satul Carlomanesti este atestat documentar la 11 aprilie 1538. Se pare ca primul nume al satului a fost acela de Mogosesti 

stapanit de un Manea Mogosescul. Numele localitatii deriva de la forma italiana a numelui imparatului Carol cel Mare si 

anume "Carlomango". In aceasta localitate se gaseste o manastire care dateaza din secolul al XV-lea. Primele mentiuni 

despre manastirea de la Carlomanesti au fost gasite intr-un uric de la manastirea Neamt datat 5 aprilie 1445. La locul 

numit astazi "fantana popii" era un schit al lui Ciunca Stan. Aceasta manastire este mentionata si in documentele de la 

1548, in vremea lui Petru Movila al Moldovei cand se pare ca avea aproape 400 de locuitori 

Satul Cotoroaia este atestat in anul 1803, numele satului provenind, probabil, de la intemeietorul lui si anume Cotoarca, 

amintit in 1508, la aceasta data fiii lui dorind o parte din mosia satului vecin Ciuresti.  

Unii cercetatori sustin ca antroponimul provine de la "cotor" care are sensul de "singuratic" pentru ca expresia "n-am nici 

o cotoara cu el" are intelesul de "a nu avea legatura cu cineva". 

Comuna este situata in nordul judetului Galati, la hotarul cu judetul Vaslui, in colinele Covurluiului, altitudinea in cuprinsul 
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sau variind intre 95 m in E, pe Barzota, si 260 m in SE, in dealul Poiana, avand o suprafata de 6372 ha si o populatie de 

aproximativ 2500 locuitori.  

Comuna se afla in bazinul hidrografic Siret, principalele ape fiind Barzota si Blaneasa. Pe teritoriul comunei se afla iazul 

Cotoroaia. La S de satul omonim, se afla padurea Certesti intinsa pe 470 ha, aici avandu-si obarsia paraul omonim si 

paraul Blaneasa.
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VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Nord-ul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu judeţul Vaslui, şi în special cu Unitaţile 

Adminstrativ Teritoriale: Pochidia 

Pochidia (Jud. Vaslui) 

Suprafata: 4222,42 ha; Intravilan: 362,01 ha; Extravilan: 3860,41 ha; Populatie: 1860; Gospodarii: 700; Nr. locuinte: 680 

Numele localitatilor aflate in administratie: Sălceni, Pochidia, Borodeşti, Satu Nou 

Asezarea geografica: Comuna este amplasată în extremitatea sudică a judeţului Vaslui, la o distanţă de aproximativ 20 de 

km de Municipiul Bârlad. 

Activitati specifice zonei: Agricultură, Creşterea animalelor; 

Activitati economice principale: Agricultură;  

Obiective turistice: Monumentul eroilor 

Biserica din Pochidia cu hramul "Naşterea Născătoarei de Dumnezeu" construită în anul 1937 

Biserica din satul Sălcieni cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" construită în anul 1737 şi reconstruită în 1942 

Biserica din satul Borodeşti cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" a fost construită în secolul al XVI-lea 

Evenimente locale: Ziua comunei se sărbătoreşte - 15 august 

Facilitati oferite investitorilor: Scutiri de taxe locale şi reduceri de impozite dacă investitorii crează locuri de muncă; 

Comuna Pochidia dispune de cel mai întins platou (aprox 3000 ha) situat la peste 100 m faţă de nivelul mării, ideal pentru 

construcţia unui parc eolian de mari dimensiuni 

Proiecte de investitii:  

Modernizare drumuri comunale şi săteşti, Achiziţie de utilaje, Înfiinţare parc în satul Sălceni, Construcţie grădiniţă cu 4 săli 

de clasă în satul Sălceni, Construcţie grădiniţă cu 2 săli de clasă în satul Borodeşti.
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COSMEŞTI  

 

 

 

Comuna se află în NV judeţului Galaţi şi este formată din satele Cosmeşti Deal, 

Cosmeşti Vale, Furcenii Vechi, Furcenii Noi, Băltăreţi, Satu Nou. 
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Date Generale 

Suprafata: 4801,7 ha, Intravilan: 640 ha, Extravilan: 4161,7 ha 

 

Scurt Istoric (Monografia Comunei) 

Istoricul comunei Cosmeşti după felurite versiuni ar fi următorul: "odinioară, înaite de a fi sat în acest loc era o poiană în 

mijlocul secularelor păduri din valea Siretului. Aici s-a aşezat pentru prima oară un oarecare Cozma din satul Sclipiceşti, 

după el îl urmară alţii şi alţii şi din alte sate, astfel formându-se un nou sat numindu-se Cozmeşti". 

Comuna Cosmeşti se află situată în partea de nord-vest a judeţului Galaţi, pe ambele maluri ale râului Siret care formează 

hotarul cu judeţul Vrancea. Comuna se află la 80 km faţă de municipiulGalaţi şi la 9 km de minicipiul Tecuci. În partea de 

nord se află comuna Nicoreşti, la vest se află oraşul Mărăşeşti, la sud-vest se află oraşul Focşani, reşedinţa judeţului 

Vrancea. Din punct de vedere morfologic comuna este situată în Câmpia Tecuciului. Suprafaţa comunei este de 4991 ha 

din care 624 ha intravilan, iar populaţia este de 6889 locuitori. Comuna Cosmeşti este formată din şase sate componente: 

Cosmeşti, Cosmeşti-Vale, Baltăreţi, Furcenii-Vechi, Satu-Nou, Furcenii-Noi. 

Comuna Cosmesti este persoana juridica cu patrimoniu financiar, industrial si social-cultural avand initiativa in ce priveste 

administrarea intereselor publice locale, exercitandu-si in conditiile legii autoritatea in limitele administratiei teritoriale 

stabilite. 

Primul pod de cale ferata de la Cosmesti a fost construit in anii 1868-1870, fiind terminat la 13.10.1870. Despre acest pod 

putini localnici mai stiu cate ceva, desi urmele lui mai exista. Podul ca si calea ferata Roman-Marasesti- Tecuci- Galati-

Braila-Buzau-Ploiesti-Bucuresti-Pitesti-Craiova-Virciorova au fost construite de compania germana Strussberg, iar cel care 

a condus lucrarile a fost D.Brad din Prusia. Alta companie, numita Ofenheim a construit calea ferata Roman-Suceava si 

Pascani-Iasi, facand legatura cu Lemberg-Cernauti. Astfel, la 27.12.1870 a fost data provizoriu in exploatare linia Roman-

Galati-Buzau-Ploiesti-Bucuresti-Pitesti, iar la 01.01.1971 au inceput sa circule primele trenuri pe acest traseu. Primul pod a 

fost construit in partea de sud a podului actual, amplasamentul vechilor pile vizandu-se si astazi cand scade apa. Pana la 

1942-1943 au fost aproape intacte fiind distruse prin dinamitare deoarece impiedicau transportul lemnului de brad, care 

se facea pe plute, venind din Muntii Bistritei pentru fabricile de cherestea de pe valea Siretului. Culele de la capatul 

podului, zidite din caramida pe fundatii din blocuri de piatra sunt vizibile permanent. Cea de pe partea stanga a ramas pe 

mal, fiind protejata de digurile de aparare a podului actual, iar cea din partea dreapta a ramas in albia Siretului din cauza 

erodarii malului pana la capatul podului actual in timpul inundatiilor din 1941 si 1942. Acest pod a fost construit ls nivelul 

tehnicii si cunostintelor de atunci, desi mai putin solid si mai jos, nesocotindu-se nivelul posibil al apelor, din lipsa 

masurilor hidrografice si a masurilor geologice ale terenurilor. in aceste conditii, la prima inundatie mai mare din 1871, 

calea ferata a fost scoasa din functiune si abia la 13.09.1972 circulatia trenurilor a putut fi realuata oficial. Astfel primul 

pod a fost avariat de mai multe ori, iar in cele din urma a fost luat de ape. 

In anul 1882 , Anghel Saligny (1854-1925) nascut la Serbanesti, judetul Galati, care avea atunci 28 de ani, a facut proiectul 

celui de-al doilea pod, a carei constructie a realizata-o intre anii 1885-1888. Acest pod conceput etajat(cu cale ferarta 

deasupra si rutiera jos) avea o lungime de 430 m. avea elemente metalice ornamentale, la vremea aceea fiind socotit cel 

mai frumos pod din tara. Acest pod a fost construit la cca. 10 m. de primul pod, in partea de nord, mai precis pe traseul 

podului actual. Pentru prima data, la constructia acestui pod s-a folosit aerul comprimat sub clopot, metoda folosita la 

podul Rochester din Abnglis de Fleur Saint Dennis in anul 1851. Podul a fost folosit pana la 02.08.1917, cand a fost distrus 

prin dinamitare de armata romana pe timpul primului razboi mondialpentru a impidica trcerea trupelor germane peste 

Siret. 

Pe langa acest pod Generalul Eremia Grigorescu a condus in uilele de 29 iulie ? 6 august 1917 memorabila rezistenta de 

http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php?title=Jude%C5%A3ului_Gala%C5%A3i&action=edit&redlink=1
http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php/Gala%C5%A3i
http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php/Tecuci
http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php/Nicore%C5%9Fti
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infrangere a trupelor germane vrajmase care ajunsesera pana la pod. Urmele celui de-al doilea pod se cunosc si astazi, 

sub podul actual, cand apele scad. Dupa terminarea rizboiului, in anii 1918-1919, pe picioarele primul pod, la care s-au 

mai adaugat altele din lemn, s-a construit ce-l de-al treilea pod, provizoriu, cu un singur nivel pentru calea ferata si 

rutiera, care a functionat aana in anul 1924. Dupa ce economia tarii s-a mai refacut, in anii 1921-1924 s-a construit ce-l 

de-al patrulea pod, care exista si astazi. Podul a fost avariat in timpul cutremurului din 10.11.1940, cand s-a crapat o pila. 

Pila a fost consolidata provizoriu, trenurile fiind nevoite sa micsoreze viteza la 5 km./h. Dupa terminarea celui de-al doilea 

razboi mondial pila a fost refacuta pentru totdeauna. In anii 1962 – 1963 , partea carosabila a fost largita prin desfiintarea 

trotuarelor din interior si scoaterea lor in exteriorul pordului, iar podeua din lemn de stejar a fost inlocuita din planseu de 

beton armat peste care s-a turnat astfalt. 

In anul 1974 arcadele de la intrarile de pod , construite din blocuri de piarta in stilul Arcului de triumf, au fost demolate, 

fiind inlocuite cu schelete metalice mai largi si mai inalte pentru a inlesni trecerea autovehicolelor mari. In anul 1995, 

intrarile au fost largite si alungite, dar este necesara construirea altui pod, numai rutier, iar cel actual sa ramana pod 

feroviar. In comuna Cosmesti exista o centrala telefonica digitala cu 500 numere, toate ocupate, ce asigura legaturi 

telefonice de buna calitate cu orice localitate din tara ori din strainatate.
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VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Vest-ul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu judeţul Vrancea, şi în special cu Unitaţile 

Adminstrativ Teritoriale: Mărăşeşti şi Garoafa. 

Mărăşeşti (Jud. Vrancea)  se afla situat pe malul drept al raului Siret, aproape de confluenta ca paraul Susita, fiind primul 

nod feroviar ce marcheaza bifurcarea cailor de acces catre nordul Moldovei, de o parte si de alta a Siretului. 

Geografic se afla situat la o distanta de 20 km nord de municipiul Focsani, resedinta judetului Vrancea, 27 km sud de 

municipiul Adjud, 18 km est de municipiul Tecuci, judetul Galati, 18 km vest de orasul Panciu. 

In componenta orasului, pe langa orasul propriu-zis, intra localitatile : Doaga, Modruzeni, Haret, Padureni si Calimanesti. 

Cartierul Doaga apartine orasului numai cu locuintele si exploatatiile industriale, feroviare si de turism, aflate pe malul 

stang al paraului Susita, fiind individualizat de Doaga sat, care apartine de comuna Garoafa. Acest cartier se situeaza la o 

distanta de 7 km in sud-estul orasului. 

Satul Modruzeni se afla in nord-estul orasului la o distanta de 3 km, intre calea ferata si raul Siret. Satul Haret se afla la 

nord de orasul Marasesti, la o distanta de 3 km de D.N. E-85. Satul Padureni se afla la nord-est de orasul Marasesti, la o 

distanta de 5 km, de o parte si de alta a caii ferate si canalului de irigatii Siret-Baragan. Satul Calimanesti se afla la nord-

nord-est de orasul Marasesti, de o parte si alta a caii ferate si D.N. E-85, la vest de raul Siret. 

Orasul Marasesti este situat pe teren in general plan, marginindu-se in partea de vest cu colinele subcarpatice. Altitudinea 

este de 100 m fata de nivelul marii.
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Garoafa (Jud. Vrancea)  a luat fiinţă după primul război mondial, pe moşia prinţesei Nicoleta Brîncoveanu, fiind 

întemeiată de către un grup de munteni originari de prin părţile Bacăului. Prima sa denumire neoficială a fost "Băcăuane", 

iar apoi a luat numele Ministrului Agriculturii din perioada reformei agrare din anul 1921 – GAROFLID 

Situată în partea de est a judeţulului Vrancea, comuna Garoafa este tipică aşezărilor de şes, fiind traversată de la nord la 

sud de Drumul european E 85. 

Râul Putna străbate teritoriul comunei de la vest la est oferind o sursă de apă şi oportunitatea desfăşurării activităţilor de 
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extragere, sortare şi prelucrare a balastului din albie 

Siretul constituie limita adminstrativă în partea de est a comunei, în apropierea localităţii Ciuşlea, recent fiind dată în 

folosinţă hidrocentrala Movileni 

Lacul de acumulare situat în vecinătatea Rezervaţiei naturale "Pădurea Neagră" constituie un punct de atracţie pentru 

practicarea turismului de week-end şi a pescuitului 

Numele satelor aflate in administratie: Garoafa, Făurei, Precistanu, Răchitosu, Ciuşlea, Străjescu, Doaga, Bizigheşti şi 

cătunul Putna Seacă 

Suprafaţa totală: 7144 ha, Populaţie: 5422, Gospodării: 4764 

Activităţi specifice zonei: Legumicultura, Creşterea florilor, Creşterea animalelor 

Activităţi economice principale:  Comerţ produse agricole (În era "eco" în gospodăriile garofenilor se fac eforturi pentru 

obţinerea legumelor "bio") 

Comerţ flori şi plante ornamentale 

Creşterea animalelor (SC AGROIND SA, SC SORION PREST SRL etc.) 

Servicii şi producţie (MOTELUL EDY OIL, SC SOLAREX IMPEX SRL, SC MDM ROMPROD SRL etc.) 

Realizări: Reabilitarea şi dotarea şcolilor Garoafa şi Bizigheşti, Parcul Ciuşlea 

Proiecte de viitor / în desfăşurare: Reţea alimentare cu apă în satele Precistanu, Garoafa, Făurei Bizigheşti şi cătunul 

Putna Seacă cu fonduri structurale – prin Măsura 3.2.2. – P.N.D.R. 

Reţea canalizare şi staţii de epurare în satele Precistanu, Garoafa, Făurei Bizigheşti şi cătunul Putna Seacă cu fonduri 

structurale – prin Măsura 3.2.2. – P.N D.R. 

Asfaltare drumuri comunale în lungime de 10 km.
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FRUMUŞIŢA 

 

 

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. 

 

 

 

DATE GENERALE 

Suprafata: 1010 ha, Intravilan: 131 ha, Extravilan: 9285 ha 

Activitati specifice zonei: Agricultură 

Activitati economice principale: Cultivarea terenurilor, Creşterea animalelor,Comerţ şi prestări servicii cu utilaje agricole 

şi service auto 

Obiective turistice: Pescuitul industrial şi sportiv în râul Prut şi râul Chineja 
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"Lunca joasă a Prutului - Natura 2000", protejarea speciilor de păsări şi faună 

Evenimente locale: Ziua comunei - a treia sâmbătă din luna octombrie a fiecărui an, Târg comunal săptămânal în fiecare 

sâmbătă 

Facilitati oferite investitorilor: Concesionări terenuri intravilan şi extravilan, Acorduri şi avize pentru parc eolian pe 

teritoriul comunei începând cu anul 2010 

Proiecte de investitii: S.A.P.A.R.D - Drumuri comunale asfaltate şi pietruite, F.R.D.S. - Alimentare cu apă sat Tămăoani, sat 

sărac, P.U.D. - Reabilitare şcoală, proiect pentru rromi, O.G. nr. 7 - Sistem de canalizare, Alimentare cu apă în curte pe 

toată raza comunei, Extindere canalizare 
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Scurt Istoric (Monografia Comunei) 

Comuna Frumuşiţa este situată în sud-estul judeţului, la hotarul cu Republica Moldova, în Câmpia Înaltă a Covurluiului şi 

lunca Prutului. Cuprinde trei sate: Frumuşiţa, Ijdileni şi Tămăoani. Altitudinea în cuprinsul teritoriului său variază între 3 m 

şi 162 m în dealul Stâlpu. Temperatura medie anuală a aerului este de 10,5 ° C. Se află în bazinul hidrografic Prut, 

principalele ape fiind Prutul, Chineja, Ijdileni şi Frumuşiţa. Suprafaţa teritoriului este de 10891 ha., populaţia fiind de 5280 

locuitori (2002). 

În rândul localnicilor circulă o legendă, care încearcă să explice numele satului Frumuşiţa, precum şi a celor vecine. Se 

povesteşte că în timpul lui Ştefan cel Mare sau Petru Rareş, într-o bătălie cu tătarii, a fost prinsă o „tătarcă” ce avea părul 

împletit în şuviţe subţiri. Domnitorul ar fi zis: „O, frumoasă cu şuviţe, chiar tătarcă dacă eşti, tu luceşti şi străluceşti”. De 

aici se crede că vine numele satelor Frumuşiţa, Tuluceşti, Şiviţa, Tătarca şi Scânteieşti. 

Satul Frumuşiţa este atestat documentar la 22 ianuarie 1593, sub numele de Iureşti. Într-un plan al moşiei satului Ijdileni 

se arată că acesta se mărginea la nord, cu Iurieşti sau Frumuşiţa. Numele satului, după unele versiuni, provine de la 

stolnicul pe numele său Iurie, boier în sfatul domnitorului Roman Muşat. Alţii consideră că toponimul se datorează unei 

moşii, Frumuşelul, ce se afla la nord de Frumuşiţa. În anul 1730 condiţiile de trai şi de muncă erau foarte grele, satul fiind 

compus din ţărani clăcaşi şi ţigani robi aduşi pe moşia boierească. În anul 1880 a existat o şcoală făcută din vălătuci. 

Primul învăţăţor a fost Costache Onose care, după puţin timp a plecat la Scânteieşti şi în locul lui a venit Dimitrie Hamza. 

În anul 1907 s-a construit şcoala din Ijdileni, iar în 1913 cea din Tămăoani. 

Satul Ijdileni este atestat documentar la 7 mai 1609, numele satului are la origine onomasticul „Ijdele” folosit în sat. La 9 

aprilie 1829, Smaranda Conachi voia să răscumpere o parte din moşia satului, „bătrânul Ijdele”. 

Satul Tămăoani este atestat documentar la 14 septembrie 1606. Se pare că toponimul este derivat din „Tamas”, forma 

maghiară a lui „Toma”, onomastic întâlnit frecvent în Moldova.
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VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Est-ul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu Republica Moldova,  în special cu Unitaţile 

Adminstrativ Teritoriale: Văleni, Brînza şi Colibaşi – Raionul Cahul. 

Satul Colibaşi este o localitate in Raionul Cahul situata la latitudinea 45.7186 longitudinea 28.1802 si altitudinea de 50 

metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea or. Cahul. Conform recensamintului din anul 2004 

populatia este de 6 021 locuitori. Distanța directă pîna în or. Cahul este de 19 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău 

este de 147 km. 

Satul Colibaşi - Localitati in raza de 10 km: 
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5 km - distanța directă pînă la Satul Brînza din Raionul Cahul -  

5 km - distanța directă pînă la SATUL VADUL LUI ISAC din Raionul Cahul -  

9 km - distanța directă pînă la Satul Văleni din Raionul Cahul -  

10 km - distanța directă pînă la Satul Manta din Raionul Cahul -  

Satul Colibaşi - Distanțe: 

Distanța directă pîna în or. Cahul este de - 19 km  

Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 147 km 
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Satul Brînza este o localitate in Raionul Cahul situata la latitudinea 45.6777 longitudinea 28.1741 si altitudinea de 15 

metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea or. Cahul. Conform recensamintului din anul 2004 

populatia este de 2 618 locuitori. Distanța directă pîna în or. Cahul este de 23 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău 

este de 151 km. 

Satul Brînza - Localitati in raza de 10 km: 

4 km - distanța directă pînă la Satul Văleni din Raionul Cahul - 5 km - distanța directă pînă la Satul Colibaşi din Raionul 

Cahul -  

9 km - distanța directă pînă la Satul Vadul lui Isac din Raionul Cahul -  

Satul Brînza - Distanțe: 

Distanța directă pîna în or. Cahul este de - 23 km  

Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 151 km  

Scurt Istoric - BRÂNZA, sat româno-rutean, din jud. Ismail, aşezat pe panta malului Prutului. Până pe la 1630 aci a existat 

un mare sat, care a avut şapte biserici, ale căror temelii s-au mai păstrat până acum. La 1827, însă, aci locuiau numai 45 

familii de ţărani români şi 16 familii de ruteni românizaţi cu desăvârşire, astfel că descendenţii lor de astăzi nu vorbesc 

altă limbă decât cea moldovenească. Ţăranii posedă astăzi 1250 desetine; au grădini şi vii; cai 146, vite mari 202, oi 400. 

Numărul caselor 94; populaţiunea 988 suflete. 

 

Satul Văleni este o localitate in Raionul Cahul situata la latitudinea 45.6405 longitudinea 28.1763 si altitudinea de 46 

metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea or. Cahul. Conform recensamintului din anul 2004 

populatia este de 3 021 locuitori. Distanța directă pîna în or. Cahul este de 26 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău 

este de 154 km. 

Satul Văleni - Localitati in raza de 10 km: 

4 km - distanța directă pînă la Satul Brînza din Raionul Cahul -  

7 km - distanța directă pînă la Satul Slobozia Mare din Raionul Cahul -  

9 km - distanța directă pînă la Satul Colibaşi din Raionul Cahul -  

Satul Văleni - Distanțe: 

Distanța directă pîna în or. Cahul este de - 26 km, Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 154 km  

Scurt Istoric 

VĂLENI, corn. rur., înjud. Ismail, pe panta malului Prutului. Poziţiunea geografică: 45°38'30" lat., 25° 50' long. Are 197 

case, cu o populaţie de 1213 suflete, ţărani români. S-a întemeiat la 1808, de 59 familii, ţărani români. La 1827, ţăranii 

posedă 55 cai, 294 vite mari, 448 oi şi erau proprietari peste 30 desetine fiecare familie. Azi satul are 80 cai, 370 vite mari, 

580 oi şi 53 vii. 
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GHIDIGENI 

 

 

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. 

 

 

 

DATE GENERALE
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Suprafata: 7151 ha, Intravilan: 624,10 ha, Extravilan: 5287,9 ha 

Asezarea geografica: Comuna Ghidigeni este situată în partea de nord a judeţului Galaţi, La circa 70 km de judeţul Galaţi 

şi 25 km de oraşul Tecuci 

Activitati specifice zonei: Agricultură, Comerţ, Creşterea animalelor şi comercializarea acestora 

Morărit, panificaţie 

Activitati economice principale: Majoritatea întreprinderilor locale sunt implicate în sectorul agricol 

Obiective turistice: Agroturism Ghidigeni, Chitiga Ion 

Cavoul familiei Crissoveloni sf. sec. XIX 

Conacul familiei Crissoveloni sf. sec. XIX 

Aşezare din epoca bronzului "La Zăhăreasca", sec. XIII - Ghidigeni 

Pensiunea SC "Marginela" SRL - Chiţiga Ionel 

Evenimente locale: 21 mai - "Ziua comunei" 

Hramul bisericii din Ghidigeni - "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" 

Facilitati oferite investitorilor: Buna poziţionare a comunei (legătura cu DJ 240 şi DE 85) 

Potenţial agricol ridicat 

Existenţa infrastructurii de bază 

Potenţial pentru dezvoltarea unor activităţi de turism 

Existenţa programelor de finanţare nerambursabilă 

Proiecte de investitii: Modernizare bază sportivă în comuna Ghidigeni 

Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local în satele Tălpigi, Tăplău, Ghidigeni, Gefu, Gârbovăţ şi Slobozia-Corni 

Achiziţia de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice locale 

Centru social de zi 

Achiziţia de costume populare şi instrumente muzicale pentru căminul cultural 
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SCURT ISTORIC (MONOGRAFIA COMUNEI)
82

 

Cred că fiecare localitate îsi are propria legendă în care există o asa zisă poveste populară, transmisă din tată în fiu, din 

generaţie în generaţie. Legenda noastră a putut fi scrisă pe hârtie dupa ce mai mulţi bătrâni ai satului au spus-o din 

aduceri aminte. 

Se spune că ţinuturile dintre Bârlad şi Tecuci erau acoperite cu păduri seculare iar turmele de oi, cirezile de vaci şi 

hergheliile de cai aflate în transhumantă păsteau pe păsunile bogate ale locurilor. 

Prin mijlocul acestor păduri trecea croindu-şi drumul cu mulţi ani în urma râul Bârlad, râu ce inunda malurile stâng şi 

drept, purtându-şi apele în adâncul pădurilor. Astfel, s-au format multe bălti în care creştea mult stuf şi papură. Aici îsi 

găseau adăpostul şi multe vietuitoare ale apelor. Unele bălti de atunci există şi astăzi: Balta lui Cotan, Balta  morii, Balta de 

la Pastia. 

În aceşti codri seculari se ascundea un haiduc cu numele Ghidici, om curajos, însetat de dreptate şi iubitor de libertate. 

Avea pe lângă el un grup de tineri la fel de voinici şi vrednici ca şi el, cu aceeaşi dorinţă de libertate şi dreptate. Codrii le 

asigurau adăpost şi ascunziş dupa ce ei atacau conacele boiereşti aflate prin împrejurimi. Aşa cum bine se ştie rolul 

haiducului şi ei luau de la cei bogaţi şi îi ajutau pe cei săraci. Săracii munceau pe pământurile boiereşti, erau  slugile lor 

trăiau din puţin muncind pe nimic. 

Săvârşind astfel de fapte, Ghidici ajunsese să fie foarte cunoscut şi iubit de cei necăjiţi şi foarte cunoscut dar în acelaşi 

timp era de temut pentru cei bogaţi şi fără Dumnezeu în suflete. 

În momentele lor de linişte, Ghidici şi ai săi se retrăgeau la stâna lui Gefeanu pentru a se odihni şi a petrece. Haiducul 

Ghidici era om cu credintă şi cu frică de Dumnezeu fapt demonstrat prin existenţa stejarului cu icoana, stejar situat în 

apropierea stânei lui Gefeanu. Acesta se află şi astăzi în pădurea satului Gefu. Este vorba de un stejar gros, bătrân în 

scorbura căruia se afla "plantată" o icoană ortodoxă. Această icoana le ţinea loc de altar, aici venind la rugăciune Ghidici şi 

ceata lui de voinici, loc unde îşi plănuiau atacurile împotriva celor avuţi. 

Cu timpul, datorită faptelor sale bune Ghidici ar fi ajuns stăpân peste toate ţinuturile : de la N la S, de la părâul 

Pereschivului la Podul Negru. 

Timpul a trecut cu repeziciune, Ghidici a îmbătrânit iar ceata lui s-a destrămat, fiecare dintre haiducii săi plecând spre 

locurile natale, Ghidici rămânând pe aceste locuri păstrătoare de bogătie. La bătrânete moare şi lasă urmasilor săi o avere 

imensă cu ţinuturi bogate, ape, păsuni şi un pământ mănos. 

Se spune că fiecare sat component al comunei poartă numele a câte unui haiduc din ceata lui Ghidici: Ghidigeni de la 

numele celui mai viteaz dintre ei, Ghidici, Tăplău de la haiducul voinic şi înalt Tăplău, iar Gefu de la cel ce avea stâna şi  se 

numea Gefeanu. 

Aceasta este legenda povestită de mos Niţă Marchidan, născut în anul 1902. Astăzi nu mai este printre noi, odihnească-l 

Dumnezeu, dar la vremea când am avut noi nevoie de poveste a avut cine să ne-o spună. 

Fiecare localitate îsi are propria istorie. Sunt fapte, evenimente, întâmplări care s-au transmis din generaţie în generaţie 

pe calea cuvintelor. Există această legendă pe care am scris-o mai sus. Este a noastră, am auzit-o povestită de bătrânii 

satului asa cum o stiau şi ei de la alţii. 

ÎMPĂRŢIREA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

De-a lungul timpului pe lângă schimbările economico - sociale produse în localităţile noastre s-au făcut şi modificări 

administrativ teritoriale. 

în anul 1803 dintr-o statistică a Moldovei extrasă din Condica Liuzilor, constatăm că la acea dată Moldova avea 20 de 
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ţinuturi cu 94 ocoale. 

Dintre acestea, notez pe cele referitoare la zona noastră: 

ţinutul Tecuciu cuprindea 6 ocoale şi anume: 

⇒  ocolul Polocinului, ocolul Berheciului, ocolul Zeletinului, ocolul Nicoreşti, ocolul Bârladului, ocolul Târgului. 

ţinutul Covurlui cuprindea 4 ocoale : 

⇒  ocolul Siretului, ocolul Mijlocului, ocolul Horincei, ocolul Prutului. 

ţinutul Tutova cuprindea 4 ocoale: 

⇒  ocolul Corodului, ocolul Pereschivului, ocolul Tutovei, ocolul Similei. 

În anul 1833 prin foaia oficială din acest an se publică denumirea ţinuturilor din acea vreme, astfel stabilindu-se 16 

ţinuturi conform acestui Regulament Organic. Menţionez stabilirea limitelor de ţinuturi pentru zona noastră după cum 

urmează: 

⇒  ţinutul Tecuciu cu reşedinţa la Tecuciu , spătar Constantin Diamandapulo; 

⇒  ţinutul Covurlui cu reşedinţa la Galaţi, postelnic Ion Cuza 

⇒  ţinutul Tutova cu reşedinţa la Bârlad, spătar Răducan Cazimir. 

Perioada 1918 - 1925 

În această perioadă s-a păstrat specificul organizării administrativ teritoriale existente în provinciile istorice unite cu 

regatul. Aceasta a avut loc până la legea de unificare administrativă din 14 iunie 1925, lege intrată în vigoare de la 1 ian. 

1926, prin care s-a stabilit o organizare administrativă unitară la nivelul Regatului. Astfel, satele Slobozia Cornii aparţinea 

împreună cu satul Tălpigi, jud Tecuci, iar satele Gârbovăţ, Ghidigeni, Gefu aparţineau judeţului Tutova. 

Perioada 1925 - 1938 

Pe baza Constituţiei din 1923 şi a legii de unificare administrativă din 1925, teritoriul a fost împărţit în 71 de judeţe, 489 

de plăşi şi 8879 de comune. Exista judeţul Tutova cu reşedinţa la Bârlad, judeţ din care făceau parte în continuare satele 

Gefu, Gârbovăţ, şi jud. Tecuci cu reşedinţa la tecuci, judeţ din care făceau parte satele Tălpigi, şi Slobozia Cornii. 

Perioada 1938 - 1940 

În această perioadă s-a păstrat organizarea anterioară pe bază de judeţ, plasă şi comună, fiind introdusă gruparea mai 

multor judeţe în ţinuturi, o formă nouă de organizare, care au preluat personalitatea juridică a judeţelor. Au fost formate 

10 ţinuturi, fiecare dintre ele fiind alcătuite din mai multe judeţe. 

În anul 1948 Republica Populară Română conform constituţiei se împarte în plăşi, judeţe şi regiuni. În anul 1968 a avut loc 

ultima împărţire administrativ teritorială, limitele judeţelor patriei fiind stabilite aşa cum sunt şi astăzi. Cu această ocazie 

satele Ghidigeni, Gefu şi Gârbovăţ au trecut în administrarea judeţului Galaţi. 

Din ziarul Viaţa Nouă din data de 29 mai 1968 am extras date conform cărora s-au stabilit comunele şi satele componente 

ale judeţului. Astfel Hotărârea Consiliului de Miniştri a RSR pentru delimitarea administrativ-teritorială a municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi, emisă la acea dată stabileşte că satele componente ale comunei Ghidigeni sunt : 

Ghidigeni, Gara Ghidigeni, Gefu, Gârbovăţ, Gura Gârbovăţ, Slobozia Corni, Tălpigi şi Tăplău. 

 

VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Nordul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu Jud. Vaslui,  în special cu Unitaţile 

Adminstrativ Teritoriale: Pochidia 

POCHIDIA (JUD. VASLUI)
83
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Suprafata: 4222,42 ha; Intravilan: 362,01 ha; Extravilan: 3860,41 ha; Populatie: 1860; Gospodarii: 700; Nr. locuinte: 680 

Numele localitatilor aflate in administratie: Sălceni, Pochidia, Borodeşti, Satu Nou 

Asezarea geografica: Comuna este amplasată în extremitatea sudică a judeţului Vaslui, la o distanţă de aproximativ 20 de 

km de Municipiul Bârlad. 

Activitati specifice zonei: Agricultură, Creşterea animalelor; 

Activitati economice principale: Agricultură;  

Obiective turistice: Monumentul eroilor 

Biserica din Pochidia cu hramul "Naşterea Născătoarei de Dumnezeu" construită în anul 1937 

Biserica din satul Sălcieni cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" construită în anul 1737 şi reconstruită în 1942 

Biserica din satul Borodeşti cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" a fost construită în secolul al XVI-lea 

Evenimente locale: Ziua comunei se sărbătoreşte - 15 august 

Facilitati oferite investitorilor: Scutiri de taxe locale şi reduceri de impozite dacă investitorii crează locuri de muncă; 

Comuna Pochidia dispune de cel mai întins platou (aprox 3000 ha) situat la peste 100 m faţă de nivelul mării, ideal pentru 

construcţia unui parc eolian de mari dimensiuni 

Proiecte de investitii: Modernizare drumuri comunale şi săteşti, Achiziţie de utilaje. Înfiinţare parc în satul Sălceni, 

Construcţie grădiniţă cu 4 săli de clasă în satul Sălceni, Construcţie grădiniţă cu 2 săli de clasă în satul Borodeşti 

 

INDEPENDENŢA 

 

 

Comuna este situată în partea de S-E a judeţului Galaţi, şi este traversată pe 

direcţia NV - SE de DN 25 Galaţi. 

 

 

 

 

 

DATE GENERALE
84

 

Paralela de 45°30’ latitudine nordică și meridianul de 27°28’ longitudine estică se întersectează pe teritoriul României, în 

vecinătatea nordică a râului Siret, în comuna Independența. 

Situată în partea de sud-vest a județului, la 25 km de municipiul Galați, comuna Independența se învecinează la nord cu 

comuna Slobozia Conachi, la est cu comunele Schela și Braniștea, la vest cu comuna Piscu, la sud-vest cu județul Brăila, iar 

la sud râul Siret constituie limita naturală a teritoriului administrativ. 

In zona de silvo – stepă e situată pădurea Independența, prin mijlocul căreia curge Siretul. In componența ei găsim 

predominant salcie și plop. Fondul forestier al comunei Independența este de 793 ha, din care 510,93 ha reprezintă 
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pădure. 

Teritoriul comunei are 6745 ha, din care 6345 ha teren agricol, iar zona de locuit (intravilan) este de 400 ha. Teritoriul 

comunei Independența face parte din interfluviul Siret –Prut, ce corespunde din punct geo – morfologic extremității de 

sud a Podișului Moldovei. Teritoriul este situat pe malul stâng al pârâului Bârlădel, afluent pe stânga al Sirectului, între 

două văi consecvente cu direcția NE –SV, dintre care Valea Cainei este cea mai reprezentativă; mai exact face parte din 

Câmpia Covurluiului – câmpul Lozovei 2. 

Zona comunei este mult afectată de condițiile speciale ce apar ca urmare a imediatei aproprieri a epicentrului mișcărilor 

seismice din România ce se află pe falia Focșani – Nămoloasa – Galați, continuare a faliei din județul Vrancea 3. 

In ansamblul său, județul Galați are o climă temperat continentală. Se înregistrează unele diferențe între zone funcție de 

relief (în special altitudine) și de orientarea rețelei hidrografice. Astfel în partea de sud, cea mai joasă– zonă în care se 

încadrează și comuna Independența – valorile climatice sunt întotdeauna ceva mai mari decât în restul teritoriului. 

Precipitațiile lunare, pe anotimpuri și anuale înregistrează fluctuații uneori impresionante constituind, și acestea, dovezi 

ale climei continentale. Cantitatea maximă căzută în 24 de ore a fost de 122,0 mm la Independenta, în 26 iunie 1935. 

În perimetrul actualei vetre au existat satele : Mogeşti – atestat în 1546 aprilie 24, 1578 iulie 4, 1594 februarie 13; 

Scripiţeni – atestat documentar 1623 mai 9; Lupeni – sec. XVI. După Războiul de Independenţă, prin împroprietărirea din 

anul 1879 a 180 de însurăţei din judeţul Covurlui pe moşia satului Măxineni, a luat naştere noua comună Independenţa. 

La aceştia se adaugă prin aprobarea guvernului de atunci, aşezarea unui număr 114 locuitori din satul Măxineni şi 111 din 

satul Peneu, "cărora li s-au înecat casele" şi s-au strămutat lângă noua comună. 

 

SCURT ISTORIC (MONOGRAFIA COMUNEI)
85

 

Despre cum a luat fiinţă Independenţa ne-a relatat Virgil Chicioroagă, învăţător la Şcoala nr.1, în anul 1969. Acesta ne 

spune că: "pe malul stâng al Siretului, mai jos de gura Buzăului s-au aşezat câteva familii de păstori. Locul ce l-au ales 

atunci era foarte potrivit: păşuni intense şi apă la câţiva zeci de stânjeni. În urma războiului de neatârnare, ţara a devenit 

liberă şi independentă. Costin Dumitru, un fruntaş al satului, s-a sfătuit cu unii cu alţii, şi însoţit de Bârsan s-au dus la 

Bucureşti, că actul de botez trebuia semnat de vodă. S-a dus cu trinu şi după trei zile sosea cu pergamentul semnat şi 

astfel cele trei aşezări: Măxineni, Peneu şi Braina unite într-un tot unitar s-au numit Independenţa." 

În timpul Primului Război Mondial, comuna Independenţa a luat parte la operaţiunile militare, un număr de 171 fii ai 

satului, căzând la datorie. În amintirea lor a fost ridicat un monument în anul 1926, operă ce aparţine sculptorului I. 

Renieris. Monumentul este tip obelisc construit din beton si marmură şi este amplasat în faţa Căminului Cultural. Ultima 

jertfă dată de către fii satului, a fost cea din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În amintirea celor 87 eroi, s-a ridicat 

în anul 1999, un monument, creaţia preotului aviator Toma Popescu, care este amplasat deasemenea în faţa Căminului 

Cultural. 

 

VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Sudul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu Jud. Brăila,  în special cu Unitaţile 

Adminstrativ Teritoriale: Măxineni. 

 

MĂXINENI (JUD. BRĂILA) 
86

este o comună în județul Brăila, Muntenia, România, formată din satele Corbu Nou, Corbu 

Vechi, Latinu,Măxineni (reședința) și Voinești. 
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Comuna se află în nord-vestul județului, pe malul drept al Siretului (care formează limita cu județul Galați), la vărsarea 

Buzăului în acesta. Este traversată de șoseaua  DN23 care leagă orașele  Brăila și Focșani.  În satul Latinu, din această 

șosea se ramifică șoseaua județeană DJ202B, care merge pe malul drept al Buzăului, spre sud-vest, către  Scorțaru Nou, și 

mai departe spre sud către Gemenele. 

În comuna Măxineni se află ruinele bisericii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” a fostei mănăstiri Măxineni, clasificată 

drept monument de arhitectură de interes național. Biserica se afla pe malul Siretului, la 9 km nord-nord-est de satul 

Măxineni și a fost construită în anii 1636–1637 și refăcută în 1859. 

În rest, în comuna Măxineni există alte două obiective incluse în lista monumentelor istorice din județul Brăila ca 

monumente istorice de interes local. Unul este clasificat ca monument de arhitectură, ansamblul de arhitectură populară 

din satul Corbu Vechi, delimitat de perimetrul caselor lui Nicolae Chirpac, Ion Dănilă și Virgil Sandu. Celălalt este clasificat 

ca sit arheologic, aflat la 500 m de gura de vărsare a Buzăului, lângă satul Voinești. Situl cuprinde o așezare și o necropolă 

datând din secolele al XVI-lea–al XVII-lea. 

Activitati specifice zonei: Pescuit, Agricultură, Creşterea animalelor, Împletituri din răchită, Comerţ prin magazine 

specializate şi prin târg organizat săptămânal 

Activitati economice principale: Confecţionat încălţăminte, Prelucrare lapte, Morărit, Prelucrare cherestea, Prestări 

servicii în agricultură, Vulcanizare, Activitate bancară, Activitate farmaceutică 

Tâmplărie PVC 

 

LIEŞTI 

 

Localitatea Lieşti este situată la 30 km de municipiul Tecuci şi la 80 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. 

 

 

DATE GENERALE
87

 

Suprafata: 8912 ha, Intravilan: 912 ha, Extravilan: 8000 ha 
Asezarea geografica: Localitatea Lieşti este situată la 30 km de municipiul Tecuci şi la 50 km de municipiul Galaţi, În lunca 

Siretului, în partea de est a judeţului Galaţi 

În zona extremităţii sud-vest a Moldovei.  

Este traversată prin mijloc de Şoseaua Naţională Galaţi-Tecuci şi paralel cu ea la 1 km la est de calea ferată. Este aşezată 
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într-un triunghi geografic dat de oraşele apropiate: Tecuci, Galaţi, Focşani 

Activitati specifice zonei: Agricultură, Creşterea animalelor, Împletituri rachită 

Activitati economice principale: Industrie (fabrica de zahăr, minifabrică de prelucrare a lemnului, secţie croitorie, secţie 

covoare manuale, 4 brutării, secţie de împletituri, miniabator, etc.) 

Agricultură (legumicultură, solarii), Creşterea animalelor, Cultura cerealelor păioase, Piscicultură (3 iazuri - 27 ha, vechea 

albie Bârlad, râul Siret), Comerţ 

Comuna este conectată la reţeaua de distribuţie gaz metan pe o lungime de 5 km 

În comună funcţionează un post de televiziune prin cablu care asigură recepţionarea şi transmiterea a 24 de programe şi 

în comunele limitrofe. 

Legătura telefonică este asigurată prin centrala telefonică CTE tip Ericson şi telefonie mobilă SC MobilRom SA 

Evenimente locale: Ziua localităţii 15 iulie, localitatea Lieşti - înfiinţată în 1448, Expoziţii de icoane - pictură pe lemn şi 

sticlă 

Facilitati oferite investitorilor: În funcţie de valoarea investiţiei şi numărul de locuri de muncă create, aceştia pot 

beneficia de scutiri de taxe la valoarea hotărâtă de Consiliul Local, precum şi alte facilităţi 

gaze naturale 

Proiecte de investitii: Extinderea reţelei de alimentare cu apă, Canalizare, Asfaltarea drumurilor 

Organizarea urbanistică a zonei centrale, Reabilitarea drumruilor comunale secundare, Dotarea tehnică a Căminului 

Cultural, Optimizarea structurii informaţionale a administarţiei locale, Crearea unor sedii secundare ale instituţiilor . 

Actual funcţionează în localitate Judecătorie, Parchet, 2 birouri Notariale şi Administraţie Financiară 

Cabinet de permanenţă medicală. 

 

SCURT ISTORIC (MONOGRAFIA COMUNEI)
88

 

Comuna Lieşti este una dintre cele mai mari din Moldova şi din ţară, prin întinderea şi numărul locuitorilor săi. Este 

situată în apropierea extremităţii sud-estice a Moldovei. La N se învecinează cu satul Buceşti, iar la S cu satul Şerbăneşti, 

sat aparţinător comunei Lieşti, urmat imediat de Hanul-Conachi. Numele comunei pare să derive, potrivit unei legende 

locale, de la Ilie, un răzeş local, fratele lui, Şerban fiind părintele Şerbăneştiului. 

Primul document care atestă existenţa îndepărtată a Lieştiului a fost emis la 15 iulie 1448 şi reprezintă un uric emis în 

scaunul domnesc de la Suceava de către Petru II, domn al Moldovei, prin care se dăruieşte şi se întăreşte boierului Cernat 

Ploscaru şi fratelui acestuia pe nume Ştefu vreo 40 de sate, silişti, locuri de pustie, mori, iazuri. Un al doilea document a 

fost emis de Ştefan cel Mare în scaunul său de la Suceava la 23 octombrie 1493, prin care se întăreşte lui Petru Danau şi 

rudelor sale „siliştea lui Danau, unde au fost Lieşti pe Putna”. Este incontestabil ca Lieştiul are o veche existenţă, situată 

cu mult înainte de emiterea actului din 1448 deoarece în acel uric se vorbeşte direct sau indirect de Juzi (Voica, care 

fusese jude în Lieşti) ceea ce arată că la data emiterii lui există aici o comunitate veche, bine organizată cu o stabilitate şi 

evoluţie bine determinată. Ocupaţia de bază a lieştenilor era agricultura, însă mai erau şi alte ocupaţii: funcţionari de stat, 

servitori, comercianţi, meseriaşi etc. Populaţia Lieştiului a înregistrat de-a lungul timpului o creştere semnificativă, astfel 

că de la 3150 de persoane, câte erau în 1872, astăzi Lieştiul are 11.147 de locuitori (2002). 

Suprafaţa comunei este 8.912 ha; relieful din comuna Lieşti este direct influenţat de aşezarea sa în lunca Siretului inferior 

şi pe marea Câmpie a Covurluiului, ambele cuprinzând toată partea sudică a Moldovei. Întreaga zonă are mai mult aspect 

de câmpie decât de deal, distingându-se următoarele forme de relief: Muchea Vâlcicăi, Nisipurile, Dealul Grindului, Lunca 
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Bârladului. Reţeaua hidrografică este alcătuită din râul Siret, pârâul Călmăţui şi râul Bârlad. Clima are un caracter tipic 

continental de câmpie, cu veri călduroase şi ierni geroase, temperatura medie anuală fiind de 10,0° C. 

În comuna Lieşti există trei bănci, poliţie, judecătorie, birouri de avocatură, administraţie financiară, peste 100 de agenţi  

economici, doua fabrici de prelucrare a lemnului, o fabrică de zahăr, trei brutării, dispensar veterinar, trei clinici 

sanitare.Lieştiul are o şcoală de 10 clase, alte trei de 8 clase, o sală de sport, 4 grădiniţe, o bibliotecă publică şi o sală de 

spectacole modernă. Din 2002 funcţionează Judecătoria şi Parchetul Lieşti la care sunt arondate 11 localităţi limitrofe. 

Printre personalităţile născute în Lieşti se numără Anghel Saligny, Dr. Ion Iancu , Costică Bulai , Dan Mihăilescu şi Antonel 

Borşan. 

 

VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Vest-ul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu Jud. Vrancea,  în special cu Unitaţile 

Adminstrativ Teritoriale: Suraia, Vulturu, Năneşti. 

SURAIA (JUD. VRANCEA) 
89

este o comună în județul Vrancea, Moldova, România, formată numai din satul de reședință. 

Suprafata:4851 ha, Intravilan:830 ha, Extravilan:4021 ha, Populaţie:5800, Gospodării:5800,  

Comuna se află în extremitatea de est a județului, pe malul drept al Siretului, râu ce formează limita cu județul Galați. Este 

traversată de șoseaua județeană DJ204D, care o leagă spre sud de Vulturu (unde se termină în DN23) și spre nord-vest 

deBiliești, Vânători și Focșani (unde se termină în DN2). La Suraia DJ204D se intersectează cu DJ204G, care duce spre sud 

la Vulturu. Prin comună trece și Calea ferată Făurei–Tecuci, pe care este deservită de halta de mișcare Suraia. 

Singurul obiectiv din comuna Suraia inclus în lista monumentelor istorice din județul Vrancea ca monument de interes 

local este monumentul eroilor din Războiul Ruso-Turc (1877-1878), clasificat ca monument memorial sau funerar și aflat 

în centrul satului Suraia. 

Activităţi specifice zonei: Exploatare agregate minerale, Împletituri, Împletituri, Pomicultură, Cultura cerealelor 

Activităţi economice principale: Legumicultură, Pomicultură, Comerţ 

Obiective turistice:Lunca Siretului cu salba de lacuri, în care se poate practica pescuitul 

Facilităţi oferite investitorilor: Reţea de alimentare cu apă, Forţă de muncăMaterie primă pentru marochinărie, textile, 

lactate şi carne, Acces la drum judeţean, 

Proiecte de investiţii: Modernizare drumuri comunale, Construire sală de sport, Reabilitare sediu primărie, Reabilitare 

cămin cultural. 

 

NĂNEŞTI (JUD. VRANCEA)
90

 

Suprafata:4951 ha, Intravilan:144 ha, Extravilan:4807 ha, Populaţie:2700,Gospodării: 1057 

Aşezare geografică: În sudul Moldovei; În sudul judeţului Vrancea; Pe malul drept al râului Siret 

Activităţi specifice zonei:Agricultură, Comerţ, Prelucrarea lemnului 

Activităţi economice principale: Agricultura, în special cultivarea cerealelor, Creşterea animalelor 

Morărit prin unităţi private, Comercializarea mărfurilor alimentare şi nealimentare prin Societăţi comerciale private şi 

persoane fizice autorizate, Industrie prin societatile private existente respectiv CBS EXPORT SRL si SC SEREX SRL, Prestari 

servicii in agricultura prin societati private 

Obiective turistice: Pasaj păsări migratoare pe malul râului Putna, Pescuit sportiv în bălţile din satul Călenii-Noi 

Proiecte de investiţii:Pod peste râul Putna, Modernizare drum comunal, 7 km, Reabilitare sală sport, şcoala Năneşti 
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VULTURU (JUD.VRANCEA)
91

 

Vulturu este o comună în județul Vrancea, într-o zonă aflată între regiunile istorice Moldova și Muntenia ale României. 

Este formată din satele Boțârlău, Hângulești, Maluri, Vadu Roșca și Vulturu (reședința). 

Comuna Vulturu ocupă o parte a extemității nord-estice din Câmpia Română, aflându-se în zona de sud-est a județului, la 

limita cu județul Galați, în zona de vărsare a râului Putna în Siret. 

Satele Vulturu și Boțârlău se găsesc pe malul drept al Putnei la distanța de 10 km. Satul Vadu Roșca se află pe malul drept 

al Siretului de o parte și de alta a Putnei Vechi sau Putna Seacă, cum este denumită de localnici. Față de formele de relief 

mai îndepărtate comuna se găsește pe o porțiune îngustă limitată spre nord-vest de curbura Carpaților, iar la sud-est de 

cotul pe care îl face Dunărea spre Galați. 

Prin comună trece șoseaua națională DN23, care leagă Focșaniul de Brăila. Din acest drum se ramifică la Vulturu șoseaua 

județeană DJ204D, care duce spre nord la Suraia și mai departe spre vest la Focșani. Tot din DN23, la Boțârlău se ramifică 

șoseaua DJ204G, care duce spre nord tot la Suraia și mai departe la Vânători. 

Două obiective din comuna Vulturu sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Vrancea ca monumente de 

interes local, ambele clasificate ca monumente de arhitectură. Unul este zidul lui Donie, datând din 1800 și aflat la ieșirea  

de vest din satul Hângulești; iar celălalt este biserica „Sfântul Nicolae”, zidită în 1819 și aflată în centrul satului Vulturu. 

Activităţi specifice zonei: Agricultură, Confecţii, Prelucrarea lemnului, Extragerea şi prelucrarea, agregatelor minerale, 

Antreprenoriat, Execuţie şi diverse servicii în domeniul construcţiilor, Produse şi sisteme pentru construcţii 

Activităţi economice principale: Confecţii, Prelucrarea lemnului, Extragerea şi prelucrarea agregatelor minerale, 

Agricultură 

Facilitati oferite investitorilor: Resursa umană - oferă posibilitatea unui profit nelimitat, Infrastructură, Sistem 

informaţional şi sistem informatic 

Proiecte de investiţii: Staţie de epurare, canalizare şi asfaltare, Modernizare bază sportivă, Construire azil de bătrâni, 

Proiect casa verde, Strategia de dezvoltare locală, Informaţii şi servicii e-România, Sistem integrat de management al 

deşeurilor 

 

MĂSTĂCANI 

 

 

 

Comună este situată în partea de Est a judeţului Galaţi şi cuprinde satele 

Măstăcani şi Chiraftei.  
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DATE GENERALE
92

 

Suprafata: 6504 ha, Intravilan: 699 ha, Extravilan: 5805 ha,  

Asezarea geografica: Nord-estul judeţului Galaţi, având ca vecini: la nord - comuna Vlădeşti, est - râul Prut, vest - comuna 

Fîrtăneşti şi comuna Cuca, iar la sud - comuna Folteşti 

Activitati specifice zonei: Agricole - cultura mare, Viticultură, Legumicultură, Zootehnie, Mică industrie 

Activitati economice principale: Cultivarea terenurilor, Creşterea animalelor, Morărit, Presare seminţe oleaginoase, 

Comerţ 

Obiective turistice: Balta Vlaşca - arie naturală protejată, specii de animale şi plante ocrotite de lege 

Lacul Vlăşcuţa (41,8 ha): aria naturală protejată, situată pe raza administrativă a comunei Măstăcani, în dreptul satului 

Drăculeşti, respectiv în zona îndiguita a râului Prut, dintre bornele topo 1284 si 128, sau dintre bornele silvice 157-158 si 

143-144.  

Căi de acces: DN 26 Galaţi – Cavadineşti 

DC Şoseaua Rusului, dintre Drăculeşti sat şi digul de la Prut 

Evenimente locale: Târg săptămânal, Ziua localităţii, Obiceiuri de iarnă 

Facilitati oferite investitorilor: Consultanţă,  Terenuri puse la dispoziţie gratuit celor care vor să iniţieze o afacere în zonă 

 

SCURT ISTORIC (MONOGRAFIA COMUNEI
93

) 

Comuna Măstăcani are două sate componente : Măstăcani, Chiraftei şi cătunul Vlăşcuţa, fiind o comună de mărime 

medie, atât ca suprafaţă (6504 ha) cât şi ca număr de locuitori (5300 loc.). Din punct de vedere geografic, comuna este 

situată în partea de est a judeţului Galaţi la graniţa cu Republica Moldova. La nord şi nord-vest se învecinează cu comuna 

Vlădeşti, la sud şi sud-vest cu comunele Folteşti şi Scânteieşti, la est cu Republica Moldova şi la vest şi nord-vest cu 

comuna Fârţăneşti. În ceea ce priveşte relieful, face parte din câmpia colinară cu inclinarea generala sud-sud-est, cu 

câteva dealuri joase spre vestul comunei. Din punct de vedere climatic, teritoriul comunei Măstăcani aparţine în totalitate 

sectorului cu climă temperat-continentală. Topoclimatul este specific de luncă. Gradul de fertilitate a solului este favorabil 

culturilor agricole: vegetale, furajere dar şi viticulturii şi pomiculturii. Flora şi fauna sunt specifice zonei de luncă. 

Căminul Cultural Măstăcani Cămin bătrâni Măstăcani Şcoala Măstăcani Poşta Măstăcani Poliţia Măstăcani 

Comuna Măstăcani este atestată din anul 1584 şi a făcut parte din ţinutul Covurlui. Bătrânii povestesc că satul Măstăcani 

a fost la început ceva mai la sud de satul actual, chiar la marginea lacului Covurlui. 

 

VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Est-ul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu Republica Moldova, Raionul Cahul, şi în 

special cu satele: Manta şi Vadul lui Isac. 

SATUL VADUL LUI ISAC
94

 este o localitate in Raionul Cahul situata la latitudinea 45.7611 longitudinea 28.1666 si 

altitudinea de 12 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea or. Cahul. Conform recensamintului 

din anul 2004 populatia este de 2 950 locuitori. Distanța directă pîna în or. Cahul este de 15 km. Distanța directă pîna în 

or. Chişinău este de 145 km. 

Satul Vadul lui Isac - Localitati in raza de 10 km: 
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5 km - distanța directă pînă la Satul Colibaşi din Raionul Cahul -  

5 km - distanța directă pînă la Satul Manta din Raionul Cahul -  

7 km - distanța directă pînă la Satul Paşcani din Raionul Cahul -  

9 km - distanța directă pînă la Satul Brînza din Raionul Cahul -  

10 km - distanța directă pînă la Satul Crihana Veche din Raionul Cahul -  

Distanța directă pîna în or. Cahul este de - 15 km, Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 145 km  

 

SATUL MANTA 
95

este o localitate in Raionul Cahul situata la latitudinea 45.8061 longitudinea 28.1833 si altitudinea de 27 

metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea or. Cahul. Conform recensamintului din anul 2004 

populatia este de 2 917 locuitori. Distanța directă pîna în or. Cahul este de 10 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău 

este de 140 km. 

Satul Manta - Localitati in raza de 10 km: 

2 km - distanța directă pînă la Satul Paşcani din Raionul Cahul -  

5 km - distanța directă pînă la Satul Crihana Veche din Raionul Cahul -  

5 km - distanța directă pînă la Satul Vadul lui Isac din Raionul Cahul -  

10 km - distanța directă pînă la Satul Colibaşi din Raionul Cahul – 

Distanța directă pîna în or. Cahul este de - 10 km, Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 140 km  

Lacul Manta este un lac de dimensiuni impunătoare, care este cel mai mare lac natural de pe teritoriul R.Moldova. Acest 

bazin acvatic s-a format în urma revărsării rîului Prut, care şi-a format un spaţiu de relaxare în drumul său grăbit către 

mare.De pe Dealul satului se văd ca în palmă bălţile lacului Manta din lunca Prutului Bădelnicul, Dracile, Rătundul, 

Lişteavul, Bătcăriile, Tinosul. Gîrlele – Balacea, Ciortul, Surda. Pretutindeni stufării, grinduri, ostrove (insuliţe) şi popînzaci 

(Insule plutitoare). În împrejurimile comunei Manta pot fi întilnite: cormoranul, barza albă, egreta, cocostîrcul, stîrcul, 

liştiţă, bîtlan, postîrnacul, cocor, pelicanul, pescăruşul, lebede, enot, nutria, ţistarul, vulpe, pisica sălbatică, melci de apă, 

midii, broaşte ţestoase, mistreţul, căprioarele, nufărul alb, nufărul galben, nuca de apă şi alte specii de plante şi animale  

incluse in Cartea Roşie a Moldovei 

 

MOVILENI 

 

 

 

Comuna Movileni este situată în zona est-centrală a judeţului Galaţi, la graniţa cu 

judeţul Vrancea, în lunca Siretului, pe DJ 252. 
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Suprafata: 4005 ha, Intravilan: 446 ha, Extravilan: 3559 ha 

Asezarea geografica: Comuna Movileni este situată în zona est-centrală a judeţului Galaţi, la graniţa cu judeţul Vrancea, 

în lunca Siretului, pe DJ 252 

Se învecinează la nord cu comuna Cosmeşti (prin DJ 252), la est cu municipiul Tecuci şi comunele Drăgăneşti şi Barcea 

(aflate pe DN 25), la sud, sud-est cu comuna Umbrăreşti, iar limita de vest o constituie râul Siret 

Activitati specifice zonei: Agricultură, Cultura legumelor, Zootehnie,  

Activitati economice principale: Comerţ, Extracţie nisip şi pietriş 

Obiective turistice: Baraj - lac de acumulare Movileni 

Evenimente locale: Ziua eroilor, Hramul bisericii Sf. Mihail şi Gavril 

Facilitati oferite investitorilor: Acces DJ 252, DC 60-asfaltat, Telefonie fixă digitală 

Telefonie mobilă (Romtelecom şi Orange, Vodafone, Cosmote), Cablu TV, Internet prin fibra optică 

Terenuri intravilane şi extravilane – arendă, Forţă de muncă 

Proiecte de investitii: Alimentare cu apă-2010, Sistem de canalizare, Centru civic, Reabilitare Şcoala Generală Nr. 1 

 

SCURT ISTORIC (MONOGRAFIA COMUNEI)
97

 

Primele menţiuni despre existenţa aşezării Movileni, apar în hrisoavele domneşti din timpul lui Ştefan cel Mare. 

Documentele se referă la danii făcute de domnitor către răzeşii comunei. De-a lungul epocilor istorice nucleul comunal se 

extinde, aşezarea împărţindu-se pe la 1860 în Movilenii de Sus şi Movilenii de Jos. În timpul luptelor din 1917 a fost 

distrus şi castelul de la Movileni, de pe malul Siretului, ale cărui ruine se mai văd şi astăzi. 

Comuna Movileni este situată în zona vest-centrală a judeţului Galaţi, la graniţa cu judeţul Vrancea, pe DJ 252, care leagă 

cu DN 25 Galaţi-Tecuci. Se află la o distaţă de cca 20 km de municipiul Tecuci. 

Conform actualei legi de organizare administrativ-teritorială, comuna este constituită dintr-o singură localitate şi anume 

satul Movileni, amplasat pe interfluviul Siret-Bârlad, pe stanga râului Siret, în Câmpia Siretului Inferior. Se învecinează la 

nord cu comuna Cosmeşti, la est cu municipiul Tecuci şi comunele Drăgăneşti şi Barcea, iar la sud, sud-est cu 

comuna Umbrăreşti. Limita de vest a comunei constituie râul Siret. 

În anul 2009 populaţia stabilă a comunei Movileni este de 3400 de locuitori. Comuna dispune de o serie de utilităţi 

publice între care: primăria, poliţia, dispensarul uman, două şcoli, cămin cultural, biblioteca comunală.Activitatea 

economică dezvoltată în zonă este preponderent agricolă, în cadrul căreia se remarcă cultura plantelor cereale, a 

plantelor tehnice, pomi fructiferi şi viţa de vie, cât şi creşterea animalelor. 

 

VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Vestul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu Jud. Vrancea, şi în special cu Unităţile 

Administrativ Teritoriale: Suraia, Vînatori şi Garoafa. 

SURAIA (JUD. VRANCEA)
98

 este o comună în județul Vrancea, Moldova, România, formată numai din satul de reședință. 

Comuna se află în extremitatea de est a județului, pe malul drept al Siretului, râu ce formează limita cu județul Galați. Este 

traversată de șoseaua județeană DJ204D, care o leagă spre sud de Vulturu (unde se termină în DN23) și spre nord-vest 

deBiliești, Vânători și Focșani (unde se termină în DN2). La Suraia DJ204D se intersectează cu DJ204G, care duce spre sud 
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la Vulturu. Prin comună trece și Calea ferată Făurei–Tecuci, pe care este deservită de halta de mișcare Suraia. 

Singurul obiectiv din comuna Suraia inclus în lista monumentelor istorice din județul Vrancea ca monument de interes 

local este monumentul eroilor din Războiul Ruso-Turc (1877-1878), clasificat ca monument memorial sau funerar și aflat 

în centrul satului Suraia. 

Suprafata:4851 ha, Intravilan:830 ha, Extravilan:4021 ha, Populaţie:5800, Gospodării:5800,  

Aşezare geografică: Localitatea se află situată în partea de răsărit a judeţului Vrancea, pe malul drept al Siretului 

Activităţi specifice zonei: Exploatare agregate minerale, Împletituri, Împletituri, Pomicultură, Cultura cerealelor 

Activităţi economice principale: Legumicultură, Pomicultură, Comerţ 

Obiective turistice:Lunca Siretului cu salba de lacuri, în care se poate practica pescuitul 

Facilităţi oferite investitorilor: Reţea de alimentare cu apă, Forţă de muncăMaterie primă pentru marochinărie, textile, 

lactate şi carne, Acces la drum judeţean, 

Proiecte de investiţii:  Modernizare drumuri comunale, Construire sală de sport, Reabilitare sediu primărie, Reabilitare 

cămin cultural 

 

COMUNA GAROAFA (JUD. VRANCEA)
99

 a luat fiinţă după primul război mondial, pe moşia prinţesei Nicoleta Brîncoveanu, 

fiind întemeiată de către un grup de munteni originari de prin părţile Bacăului. Prima sa denumire neoficială a fost 

"Băcăuane", iar apoi a luat numele Ministrului Agriculturii din perioada reformei agrare din anul 1921 – GAROFLID 

Situată în partea de est a judeţulului Vrancea, comuna Garoafa este tipică aşezărilor de şes, fiind traversată de la nord la 

sud de Drumul european E 85. 

Râul Putna străbate teritoriul comunei de la vest la est oferind o sursă de apă şi oportunitatea desfăşurării activităţilor de 

extragere, sortare şi prelucrare a balastului din albie 

Siretul constituie limita adminstrativă în partea de est a comunei, în apropierea localităţii Ciuşlea, recent fiind dată în 

folosinţă hidrocentrala Movileni 

Lacul de acumulare situat în vecinătatea Rezervaţiei naturale "Pădurea Neagră" constituie un punct de atracţie pentru 

practicarea turismului de week-end şi a pescuitului 

Numele satelor aflate in administratie:  Garoafa, Făurei, Precistanu, Răchitosu, Ciuşlea, Străjescu, Doaga, Bizigheşti şi 

cătunul Putna Seacă 

Suprafaţa totală:7144 ha, Populaţie:5422, Gospodării:4764 

Activităţi specifice zonei: Legumicultura, Creşterea florilor, Creşterea animalelor 

Activităţi economice principale: Comerţ produse agricole (În era "eco" în gospodăriile garofenilor se fac eforturi pentru 

obţinerea legumelor "bio"), Comerţ flori şi plante ornamentale, Creşterea animalelor (SC AGROIND SA, SC SORION PREST 

SRL etc.), Servicii şi producţie (MOTELUL EDY OIL, SC SOLAREX IMPEX SRL, SC MDM ROMPROD SRL etc.) 

Realizări: Reabilitarea şi dotarea şcolilor Garoafa şi Bizigheşti, Parcul Ciuşlea 

Proiecte de viitor / în desfăşurare: Reţea alimentare cu apă în satele Precistanu, Garoafa, Făurei Bizigheşti şi cătunul 

Putna Seacă cu fonduri structurale – prin Măsura 3.2.2. – P.N.D.R. 

Reţea canalizare şi staţii de epurare în satele Precistanu, Garoafa, Făurei Bizigheşti şi cătunul Putna Seacă cu fonduri 

structurale – prin Măsura 3.2.2. – P.N D.R. 

Asfaltare drumuri comunale în lungime de 10 km. 
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VÎNATORI (JUD. VRANCEA)
100

 este un sat în județul Vrancea, Muntenia, România. Este localitatea de reședință a comunei 

cu același nume 

Suprafata:8690 ha, Intravilan:792 ha, Extravilan:7898 ha 

Asezarea geografica: În partea de E a judeţului Vrancea, lângă E 85 la 3 km faţă de municipiul Focşani 

Activităţi specifice zonei: Agricultură, Zootehnie  

Activităţi economice principale:Industrie uşoară, Prelucrări metalice, Agricultură, Comerţ, Zootehnie, Prestări servicii, 

Activităţi piscicole, Creştere fazani, prepeliţe, potârnici, struţi, etc. 

Obiective turistice: Crearea şi modernizarea zonei de agrement "Plaja-Putnei" 

Facilităţi oferite investitorilor: Concesionarea, închirierea sau achiziţionarea de terenuri către persoane fizice şi juridice în 

vederea creări şi modernizării turismului în zonă 

Proiecte de investiţii: Aducţiune gaz metan în toate satele, Aducţiune apă potabilă şi canalizare, Construcţia unei staţii de 

epurare, Construcţia unui pod peste râul Putna 

Refacere covoare asfaltice şi străzi, Prevenirea eroziunii malurilor râului Putna, Extinderea reţelei de telefonie, Construcţia 

unei băi comunale moderne, Modernizarea căminului cultural, Construcţia unei biblioteci comunale. 

  

NĂMOLOASA 

 

 

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. 

 

 

 

 

DATE GENERALE
101

 

Suprafata: 6967 ha, Intravilan: 380,44 ha, Extravilan: 6587 ha 

Asezarea geografica: Comuna Nămoloasa este situată la 50 km sud-vest de Galaţi, Pe DJ 204N 

La 35 km de Focşani şi 45 km de Brăila 

Activitati specifice zonei: Agricultură, Cultura plantelor, Creşterea animalelor 

Activitati economice principale: Agricultură, Cultura plantelor, Creşterea animalelor, Pescuit 

Vânătoare 

Obiective turistice: Se pot organiza excursii cu specific pescuit şi vânătoare 

Vizitarea satului Crângeni, oază de linişte şi puritate 

Satul Crângeni este format din 10 familii care au ca activitate de bază oieritul şi prepararea Caşului de Crângeni 
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Evenimente locale: Târgul din Nămoloasa - organizat în fiecare zi de joi, Ziua localităţii - 15 august 

Facilitati oferite investitorilor: 

Oferirea spre vânzare a unor suprafeţe de teren în vederea înfiinţării de întreprinderi mici şi mijlocii 

Forţă de muncă suficientă pentru a lucra în aceste întreprinderi 

Preţul terenului este foarte mic 

Proiecte de investitii: Reabilitare de drumuri principale prin asfaltare, Reabilitare cămin cultural, Înfiinţare de spaţii verzi, 

Execuţie drum pietruit în comuna Nămoloasa-Crângeni 

 

SCURT ISTORIC (MONOGRAFIA COMUNEI)
102

 

Comuna Nămoloasa este situată la 70 km de Galaţi pe DJ 204/N Năneşti - Nămoloasa, pe malul drept al râului Siret. La 

nord, comuna Nămoloasa se învecinează cu râul Siret care stabileşte limita cu localitatea Tudor Vladimirescu şi comuna 

Piscu, spre sud cu satele Corbu şi Gulianca (Judeţul Brăila), la vest cu comunele Măicăneşti şi Năneşti (Judeţul Vrancea) şi 

la est cu comuna Fundeni. Comuna Nămoloasa este formată din următoarele sate: Nămoloasa, Nămoloasa – Sat şi 

Crângeni. 

Comuna Nămoloasa a fost atestată documentar înainte de anul 1448, conform Hrisovului domnesc, prin care "Petru 

Voievod, da lui Cernat ploscarul lui şi Ştefan fratele acestuia pentru dreapta şi credinciasa slujbă" satele din Câmpia 

Covurluiului printre care şi Nămoloasa. 

Comuna Nămoloasa Sat a fost înfiinţată în anul 1818 de logofătul Costache Conachi în baza Hrişovului dat în acel an de 

Mihail Şuţu, domn al Modovei. Întregul domeniul ce aparţinea marelui logafăt Costache Conachi, este dat ca dotă 

ginerelui său, Neculai Vogoride, care este căsătorit cu fiica lui Costache Conachi – Ecaterina- cunoscută pentru atitudinea 

ei patriotică în timpul framântârilor din preajma Unirii Principatelor Române. Numele comunei vine de la nămolul mare 

care se forma în urma ploilor abundente cât şi a revărsărilor Siretului. La sfârşitul secolului al XVIII –lea boierul Gravil 

Conachi începe alcătuirea marelui complex moşieresc Nămoloasa ce va cuprinde sub conducerea fiului său Costache 

Conachi (poetul) multe tipuri de moşii cu o suprafaţă reprezentând la mijlocul secolului al XIX – lea cel mai întins domeniu 

din sudul Moldovei. Prin reforma agrară din 1921, o parte din ţărani au fost împropietăriţi cu obligaţia de a plăti pământul 

(titlu definitiv de împroprietărire nr. 51921/27 iulie 1921). Primul război mondial a avut urmări nefaste şi asupra comunei 

Nămoloasa. Pe linia Focşani, Nămoloasa, Galaţi, au luat fiinţă fortificaţii pentru apărare. Pe malul drept al Siretului la 

marginea comunei exista un batalion de pontonieri care aveau misiunea de a asigura trecerea trupelor de pe un mal pe 

celalalt. În timpul retragerii armatei române, în prima parte a primului război mondial, frontul s-a stabilit pe o linie de 

trecere la 7 km de satul Costieni. 

Comuna Nămoloasa face parte din lunca râului Siret. Satele comunei Nămoloasa sunt situale de-a lungul râului Siret fiind 

delimitate în partea de nord şi vest de un dig de apărare de 4 – 6 m înălţime. Suprafaţa luncii în mare parte este teren 

arabil (culturi de porumb), izlaz, zone cu exces de umiditate. Valea Siretului are temperaturi medii mai mari de 22°C în 

luna iulie. Iarna avem de-a face cu o frecvenţă a viscolelor cu o medie anuală de 5 – 6 zile, însoţite uneori de zăpezi 

abundente, care provoacă perturbaţii în circulaţia rutieră, feroviară şi chiar navală. Vânturile predominente sunt din NE, 

N, SV şi S. Cel mai cunoscut vânt în acestă parte a ţării este Crivăţul rece şi uscat din Nord şi Băltăreţul din Sud. 

Reţeaua hidrografică a comunei Nămoloasa este alcătuită din râul Siret ce curge prin zona de Nord a comunei. Siretul este 

cel mai mare râu interior al ţării, cu un debit multianual de 210 mc/secundă. Lunca sa inundabilă atinge circa 3 km lăţime 

şi chiar mai mult. În câmpia joasă a Siretului găsim cernoziomuri, care sunt folosite astăzi în mare parte în agricultură. 
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Pe valea Siretului predomină vegetaţia de luncă. Valea inferioară a Siretului cuprinde terenuri agricole şi pajişte de iarbă 

moale, coada vulpii, pir. Pădurile sunt alcătuite din zăvoaie de salcie şi plop. Fauna de silvostepă este caracterizată prin 

frecvenţa popândăului, dropiei, iepurelui, hârciogului, prepeliţei. Apele Siretului sunt dominate de crap, şalău şi ştiucă, 

uneori apărând şi somnul. 

Şcoala din Nămoloasa a fost înfiinţată în anul 1861, având un efectiv de 35 de elevi, cursurile desfăşurându-se într-un 

local construit de stat cu o singură salâă de clasă. În Nămoloasa-sat, şcoala a luat fiinţă în anul 1897, funcţionând în casele 

locuitorului Sandu Raţă. Primul local de şcoală a fost construit prin contribuţia cetăţenilor în anul 1900. În prezent, în 

comuna Nămoloasa, funcţionează două şcoli generale şi două grădiniţe. 

 

VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Sud-Vestul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu Jud. Vrancea, prin U.A.T. – urile 

Măcăneşti şi Năneşti şi cu Jud. Brăila prin UAT-urile Salcia Tudor şi Măxineni. 

NĂNEŞTI (JUD. VRANCEA)
103

 

Suprafata:4951 ha, Intravilan:144 ha, Extravilan:4807 ha, Populaţie:2700,Gospodării: 1057 

Aşezare geografică: În sudul Moldovei; În sudul judeţului Vrancea; Pe malul drept al râului Siret 

Activităţi specifice zonei:Agricultură, Comerţ, Prelucrarea lemnului 

Activităţi economice principale: Agricultura, în special cultivarea cerealelor, Creşterea animalelor 

Morărit prin unităţi private, Comercializarea mărfurilor alimentare şi nealimentare prin Societăţi comerciale private şi 

persoane fizice autorizate 

Industrie prin societatile private existente respectiv CBS EXPORT SRL si SC SEREX SRL 

Prestari servicii in agricultura prin societati private 

Obiective turistice: Pasaj păsări migratoare pe malul râului Putna, în sola Lalu 

Pescuit sportiv în bălţile din satul Călenii-Noi 

Proiecte de investiţii: Pod peste râul Putna 

Modernizare drum comunal, 7 km 

Reabilitare sală sport, şcoala Năneşti 

 

MĂICĂNEŞTI (JUD. VRANCEA)
104

 

Suprafata: 16523 ha, Intravilan: 523 ha, Extravilan: 16000 ha, Populatie: 5522, Gospodarii: 2500 

Numele localitatilor aflate in administratie: Măicăneşti, Belciugele, Tătaru, Râmniceni, Slobozia-Boteşti, Stupina 

Asezarea geografica: Localitatea se află situat în S-E judeţului Vrancea, la o limită cu judeţul Brăila şi judeţul Galaţi şi 

Buzău, la o distanţă de 40 km de reşedinţa de judeţ 

Activitati specifice zonei: Agricultură, Creşterea animalelor (bovine, ovine, porcine) 

Activitati economice principale: Comerţ, Agricultură, Industrie uşoară 

Facilitati oferite investitorilor: Forţă de muncă ieftină, Distanţă mică faţă de oraşul Focşani 45 km 

Proiecte de investitii: Staţie de epurare, Reţele colectare, Canalizare în comuna Măicăneşti satul Măicăneşti, Reabilitare 

şcoală în Râmniceni şi extindere şcoală Măicăneşti, Reabilitare grădiniţă Măicăneşti, Studiu de fezabilitate la alimentarea 

cu apă sat Slobozia-Boteşti, Reabilitarea a 2 şcoli şi a 2 grădiniţe, Alimentare apă sat Slobozia-Boteşti, Canalizare şi staţie 
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epurare sat Măicăneşti. 

 

SALCIA TUDOR (JUD. BRĂILA)
105

 

Comuna Salcia Tudor este amplasata in nord-vestul judetului Braila, invecinandu-se la nord cu judetul Galati, la vest si 

nord-vest cu judetul Vrancea, in sud-vest cu judetul Buzau si comuna Racovita, in sud-est cu comuna Scortaru Nou si in 

nord-est cu comuna Maxineni. 

Din punct de vedere geo-morfologic, comuna este situata in Campia Siretului inferior, iar din punct de vedere geografic in 

nordul Campiei Baraganului. 

Cele cinci sate componente ale comunei Salcia Tudor, au aparut in doua etape deosebite in conditii social – economice si 

istorice diferite. Astfel pe teritoriul actual al comunei primele asezari umane stabile isi fac aparitia la sfarsitul secolului al 

XVIII – lea. In partea de nord a comunei prin anul 1789 diferiti crescatori de animale au poposit cu turmele pe pasunile 

acestor meleaguri si s-au stabilit in diferite puncte cum sunt “Moara Turcului” Chioveanu si altele. 

Cele cinci sate care alcatuiesc comuna Salcia Tudor sunt locuite de aproximativ 3000 de oameni care se ocupa cu 

agrigultura – cultivarea cerealelor si plantelor tehnice – si cu cresterea animalelor: bovine şi in special ovine – specifica 

zonei este “Telemeaua de Gulianca”, telemea din lapte de oaie, fabricata la stana, cu gust specific datorat solului saturat 

al pajistilor cu flora specifica. 

 

MĂXINENI (JUD. BRĂILA)
106

 este o comună în județul Brăila, Muntenia, România, formată din satele Corbu Nou, Corbu 

Vechi, Latinu,Măxineni (reședința) și Voinești. 

Comuna se află în nord-vestul județului, pe malul drept al Siretului (care formează limita cu județul Galați), la vărsarea 

Buzăului în acesta. Este traversată de șoseaua  DN23 care leagă orașele  Brăila și Focșani.  În satul Latinu, din această 

șosea se ramifică șoseaua județeană DJ202B, care merge pe malul drept al Buzăului, spre sud-vest, către  Scorțaru Nou, și 

mai departe spre sud către Gemenele. 

În comuna Măxineni se află ruinele bisericii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” a fostei mănăstiri Măxineni, clasificată 

drept monument de arhitectură de interes național. Biserica se afla pe malul Siretului, la 9 km nord-nord-est de satul 

Măxineni și a fost construită în anii 1636–1637 și refăcută în 1859. 

În rest, în comuna Măxineni există alte două obiective incluse în lista monumentelor istorice din județul Brăila ca 

monumente istorice de interes local. Unul este clasificat ca monument de arhitectură, ansamblul de arhitectură populară 

din satul Corbu Vechi, delimitat de perimetrul caselor lui Nicolae Chirpac, Ion Dănilă și Virgil Sandu. Celălalt este clasificat 

ca sit arheologic, aflat la 500 m de gura de vărsare a Buzăului, lângă satul Voinești. Situl cuprinde o așezare și o necropolă 

datând din secolele al XVI-lea–al XVII-lea. 

Activitati specifice zonei: Pescuit, Agricultură, Creşterea animalelor, Împletituri din răchită, Comerţ prin magazine 

specializate şi prin târg organizat săptămânal 

Activitati economice principale: Confecţionat încălţăminte, Prelucrare lapte, Morărit, Prelucrare cherestea, Prestări 

servicii în agricultură, Vulcanizare, Activitate bancară, Activitate farmaceutică 

Tâmplărie PVC 
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NICOREŞTI 

 

 

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. 

 

 

 

DATE GENERALE
107

 

Suprafata: 7765 ha, Intravilan: 633 ha, Extravilan: 7132 ha 

Asezarea geografica: Localitatea se află în partea de nord-vest a judeţului Galaţi, la confluenţa dintre cea mai sudică parte 

a Podişului Moldovenesc, ]n nordul Câmpiei Române 

Activitati specifice zonei: Agricultură, Creşterea animalelor 

Obiective turistice: 3 biserici monumente istorice: 

Biserica "Naşterea Maicii Domnului" - Negustori 

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - Serdaru 

Biserica "Sf. Nicolae" - Banu 

Evenimente locale: Ziua localităţii Nicoreşti, se sărbătoreşte în data de 15 august 

Facilitati oferite investitorilor: Distanţa până la municipiul Galaţi este de 100 km, iar până la cel mai apropiat oraş, 

respectiv municipiul Tecuci, este de 20 km, Legătura cu calea ferată se face prin drumul judeţean 252 

Proiecte de investitii: Alimentare cu apă în satele Piscu Corbului, Coasta Lupei, Malureni, Fântâni şi Grozăveşti, Canalizare 

şi staţie de epurare în comuna Nicoreşti, Modernizarea reţelelor de drumuri 

Construire bază sportivă multifuncţională, Amenajare parc Dobrineşti,  Extindere iluminat public. 

 

SCURT ISTORIC (MONOGRAFIA COMUNEI)
108

 

Comuna Nicoreşti se află aşezată în judeţul Galaţi, în partea de nord-vest, la o distanţă de 18 km de municipiul Tecuci, 10 

km de comuna Buciumeni şi 7 km de cea mai apropiată gară CFR-Cosmeşti. Suprafaţa comunei este de 102,94 km având 

următorii vecini: la est comuna Ţepu, la sud comuna Cosmeşti şi municipiul Tecuci şi la vest Valea Siretului. Comuna 

Nicoresti are în prezent 10 sate şi cătune: Braniştea, Coasta Lupei, Dobrineşti, Fântâni, Grozăveşti, Ionăşeşti, Mălureni, 

Nicoreşti, Piscu Corbului, Sârbi. 

Comuna este situată la locul de întrepătrundere a elementelor proprii câmpiei cu cele ale podişului, făcând trecerea între 

colinele Tutovei şi Câmpia Română. Colinele se întind de o parte şi de alta a Berheciului inferior; în apropiere de satul 

Poiana altitudinea colinelor este de 305 m, iar în satul Nicoreşti, este de 120 m. Localnicii au botezat dealurile şi văile cu 
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nume a căror provenienţă a fost uitată cu timpul. Astfel vorbim despre dealul Poiana (la nord vest), dealul Măslinilor şi 

dealul Ciunta separate de Valea Rea, Movila Cetăţuia (unde a fost descoperită Piroboridava), Valea Râpa Roşie (datorită 

structurii rocilor)-care porneşte din comuna Poiana din locul numit "La teiul cu icoană". 

Referitor la denumirea satului Nicoreşti s-au păstrat multe legende. Datele din aceste legende sunt probabile, ele fiind 

creaţii ale unor oameni care s-au bazat pe documente. Cât priveşte denumirea şi existenţa Nicoreştiului, acesta este 

consemnat în documente, încă din timpul lui Ştefan ce Mare: „Nicoreştiul cunoscut pentru vinurile sale roşii, încă de 

multă vreme, cu circa 400 de ani în urmă se numea Policin'ţi i s-a schimbat denumirea pe vremea aceea în cinstea Marelui 

Vornic Nicoară”. Un prim document din 1591, care atestă vechimea şi denumirea satului este din timpul lui Aron Vodă al 

Moldovei care întăreşte slugii sale Predovici, pârcălab, vii la Nicoreşti. De asemenea, documentul din timpul lui Irimia 

Movilă, voievodul Moldovei din 1605, care întăreşte lui Calni, mare medelnicer, o vie la Nicoreştii de jos. 

Nu departe de Nicoreşti, la o distanţă de 1 km, se află satul Grozăveşti (sau Ciocodeşti), numele satului provenind de la 

Vornicul Nicoară Groza. 

La nordul Târgului Nicoreşti la cca 2 km, se află satul Fântâni, menţionat în trecut cu denumirea Nicoreştii de Sus. Prin 

reforma administrativă din 1864, denumirea de Nicoreştii de Sus încetează, formându-se comuna Coasta-Lupei cu satele 

Fântâni, Coasta-Lupei, Piscu-Corbului, ce se menţine până în 1886, când se alipeşte comunei Nicoreşti. 

Satul Ionăşeşti situat la nord-vest de Târgul Nicoreşti este aşezat pe malul Siretului la o distanţă de cca 4 km de centrul 

administrativ. În vechime satul se afla pe Valea Siretului, menţionat în 1604 cu denumirea de Cupceşti, cu denumirea de 

Sclipoceşti şi cu denumirea de Ionăşeşti. Treptat satul se mută pe deal fiind distrus în repetate rânduri de revărsarea 

Siretului. Pe aici trecea drumul comercial, ce venea pe valea Bârladului şi se îndrepta spre satul Ţepu, Nicoreşti, Ionăşeşti, 

denumit şi drumul Sării. 

Satul Branişte se află la est de satul Nicoreşti la o distanţă de 2,5-3 kilometri. Denumirea vine de la Bran voinicul, ca fiind 

un voinic de pe vremea lui Ştefan cel Mare. 

Agricultura şi viticultura reprezintă două sectoare de activitate foarte importante pentru localnicii din comuna Nicoreşti. 

Podgoria Nicoreşti este renumită în toata ţara pentru vinurile de o calitate superioară pe care le dă, de un gust inegalabil. 

Din punct de vedere al condiţiilor naturale, podgoria Nicoreşti beneficiază de factori naturali dintre cei mai favorabili 

pentru cultura viţei de vie. În “Descrierea Moldovei” (1716) Dimitrie Cantemir menţiona că în ierarhia valorică a 

podgoriilor din Moldova, Nicoreşti se situa pe locul patru. La sfârşitul secolului al XIX-lea, filoxera a distrus şi la Nicoreşti o 

mare suprafaţă viticolă, care a fost refacută în prima parte a secolului XX. În anul 1941 la Nicoreşti existau 1416 ha de viţă 

de vie. În prezent, podgoria Nicoreşti însumează circa 1700 hectare plantate cu vii. Băbeasca neagră este vinul cel mai 

reprezentativ pentru podgoria Nicoreşti, el aparţinând acestor meleaguri din timpuri imemorabile. 

Cele mai importante instituţii din comună sunt: şcoala, primăria, dispensarul, poliţia, căminul cultural, poşta, agenţia 

C.E.C., biserica etc. În comună sunt cinci şcoli primare şi două generale. Şcoala Nicoreşti este ridicată pe vremea 

ministrului culturii Spiru Haret în anii 1911-1912 din fondurile comunei. Spitalul Nicoreşti este fondat şi donat Direcţiei 

sanitare de către Anton Cincu în anul 1892; a funcţionat până în anul 2001, când a fost desfiinţat în vederea transformării 

sale în Centru medico-social pentru bătrâni. Pe teritoriul comunei sunt 10 biserici, multe dintre ele fiind declarate 

monumente istorice. Dintre cele mai vechi biserici amintim: Biserica "Naşterea Maicii Domnului – Negustori" - datează din 

1728, Biserica Adormirea Maicii Domnului zisă Serdarul, fondată în 1780 şi Biserica "Sf. Nicolae" (Banu), care datează din 

1807. 

Nicoreşti este o comună în judeţul Galaţi, Moldova, România. 

Comuna are ca specific viticultura şi se află la aproximativ 10 km de oraşul Tecuci şi 25 km de oraşul Mărăşeşti. 

Cea mai veche atestare documentară a localităţii Nicoreşti datează din anul 1572, când este menţionat satul Nicoreştii de 
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Jos, la o vânzare de vie din ţinutul Fălciului. 

În "Descrierea Moldovei" (1716) Dimitrie Cantemir menţiona că în ierarhia valorică a podgoriilor din Moldova, Nicoreşti se 

situa pe locul patru. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, filoxera a distrus şi la Nicoreşti o mare suprafaţă viticolă, care a fost refăcută în prima 

parte a secolului XX. În anul 1941 la Nicoreşti existau 1416 ha de viţă de vie. 

 

VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Vest-ul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu Jud. Vrancea,  în special cu Unitaţile 

Adminstrativ Teritoriale: Mărăşeşti. 

ORASUL MARASESTI (JUD.VRANCEA)
109

  se afla situat pe malul drept al raului Siret, aproape de confluenta ca paraul 

Susita, fiind primul nod feroviar ce marcheaza bifurcarea cailor de acces catre nordul Moldovei, de o parte si de alta a 

Siretului. 

Geografic se afla situat la o distanta de 20 km nord de municipiul Focsani, resedinta judetului Vrancea, 27 km sud de 

municipiul Adjud, 18 km est de municipiul Tecuci, judetul Galati, 18 km vest de orasul Panciu. 

In componenta orasului, pe langa orasul propriu-zis, intra localitatile : Doaga, Modruzeni, Haret, Padureni si Calimanesti. 

Cartierul Doaga apartine orasului numai cu locuintele si exploatatiile industriale, feroviare si de turism, aflate pe malul 

stang al paraului Susita, fiind individualizat de Doaga sat, care apartine de comuna Garoafa. Acest cartier se situeaza la o 

distanta de 7 km in sud-estul orasului. 

Satul Modruzeni se afla in nord-estul orasului la o distanta de 3 km, intre calea ferata si raul Siret. Satul Haret se afla la 

nord de orasul Marasesti, la o distanta de 3 km de D.N. E-85. Satul Padureni se afla la nord-est de orasul Marasesti, la o 

distanta de 5 km, de o parte si de alta a caii ferate si canalului de irigatii Siret-Baragan. Satul Calimanesti se afla la nord-

nord-est de orasul Marasesti, de o parte si alta a caii ferate si D.N. E-85, la vest de raul Siret. 

Orasul Marasesti este situat pe teren in general plan, marginindu-se in partea de vest cu colinele subcarpatice. Altitudinea 

este de 100 m fata de nivelul marii. 

 

OANCEA 

 

 

 

Comuna Oancea este situată în partea de Est a judeţului şi cuprinde satele 

Oancea şi Slobozia Oancea. 
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DATE GENERALE
110

 

Suprafata: 4725 ha, Intravilan: 130 ha, Extravilan: 4595 ha 

Activitati specifice zonei: Agricultură, Zootehnie, Piscicultură 

Punct trecere vamă - internaţional spre / de la Republica Moldova 

Parc natural în Lunca Prutului 

Activitati economice principale: Ferme piscicole în concesiune 

Fermă arendatoare pentru culturi agricole - S=1200 ha 

Există echipamente noi de irigaţii / donaţie Ambasada Japoniei - pentru a iriga 300 de ha sezon 

Incepând cu data de 1 septembrie 2005, comuna Oancea a fost nominalizată printre primele 20 de localităţi din ţară cu 

titlu de "Sat european" 

În luna martie vor începe lucrările pentru reconstrucţia vămii, lucrare în valoare de 200 de miliarde ROL 

Pe teritoriul comunei a fost înfiinţat "Parcul natural din lunca Prutului" 

Au fost arendate în anul agricol 2004-2005 doua mii de hectare de teren agricol 

Sunt depuse documentele privind înregistrarea mărcii de vie "OANCEA", unde soiul de vin "MERLOT" a fost premiat cu 

cinci medalii de aur 

Obiective turistice: Existenţa unei Lunci a Prutului pe o distanţă de 10 km ofera perspective în: turism, piscicultură, 

crescatorii de raţe, gâşte 

Existenţa în subsolul terenului arabil a unei reţele pentru irigaţii nefinalizată, uşor de continuat şi exploatat, Sunt condiţii, 

facilităţi şi sprijin total pentru turismul rural, pescuitul sportiv şi de agrement 

Facilitati oferite investitorilor: Vânzare/ concesiune terenuri pretabile pentru viticultură, Scutirea impozitului pe terenul 

aferent investiţiei 3 ani, Sprijin logistic şi uman total din partea administraţiei, fără comision. 

Proiecte de investitii: Realizarea unei noi vămi internaţionale, Staţii de îmbuteliere, Realizarea unei baterii de 

generatoare foliente, Refacerea zonei viticole cu soiul "Merlot" de Oancea, Perspectivă pentru zăcăminte de ţiţei şi gaze, 

Modernizare drumuri comunale, Reabilitare şcoală, Reconstrucţie grădiniţă. 

 

SCURT ISTORIC (MONOGRAFIA COMUNEI)
111

 

Comuna Oancea este atestata documentar din anul 1521 in timpul domniei lui Stefanita Voda. 

    Ea este situata in partea de rasarit a Romaniei, pe malul drept al raului Prut, la 57 km nord de orasul Galati resedinta 

judetului si la 7 km vest de orasul Cahul din Republica Moldova. 

    Comuna Oancea se invecineaza: 

la Est: raul Prut, granita actuala intre Romania si Republica Moldova pe o lungime de 7,5 km 

la Sud: comuna Vladesti 

la Vest: sat Roscani (comuna Baneasa) 

la Nord: sat Rogojeni (comuna Suceveni) 

    Podul rutier peste raul Prut face legatura cu Republica Moldova. 

    Comuna Oancea este formata din 2 sate si anume: satul Oancea - resedinta de comuna si satul Slobozia Oancea aflat la 

2 km distanta de centrul administrativ. 
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VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Eest-ul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu Republica Moldova, Raionul Cahul prin 

satele: Roşu, Lacul Manta. 

SATUL ROŞU
112

 este o localitate in Raionul Cahul situata la latitudinea 45.9547 longitudinea 28.1941 si altitudinea de 17 

metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea or. Cahul. Conform recensamintului din anul 2004 

populatia este de 2 885 locuitori. Distanța directă pîna în or. Cahul este de 5 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este 

de 127 km. 

Satul Roşu - Localitati in raza de 10 km: 

4 km - distanța directă pînă la Satul Andruşul de Jos din Raionul Cahul -  

4 km - distanța directă pînă la Satul Cotihana din Raionul Cahul -  

5 km - distanța directă pînă la Orasul Cahul din Raionul Cahul -  

5 km - distanța directă pînă la Satul Treteşti din Raionul Cahul -  

7 km - distanța directă pînă la Satul Zîrneşti din Raionul Cahul -  

7 km - distanța directă pînă la Satul Andruşul de Sus din Raionul Cahul -  

9 km - distanța directă pînă la Satul Baurci-Moldoveni din Raionul Cahul -  

10 km - distanța directă pînă la Satul Paicu din Raionul Cahul -  

Satul Roşu - Distanțe: Distanța directă pîna în or. Cahul este de - , Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 127 km  

 

LACUL MANTA este un lac de dimensiuni impunătoare, care este cel mai mare lac natural de pe teritoriul R.Moldova. 

Acest bazin acvatic s-a format în urma revărsării rîului Prut, care şi-a format un spaţiu de relaxare în drumul său grăbit 

către mare.De pe Dealul satului se văd ca în palmă bălţile lacului Manta din lunca Prutului Bădelnicul, Dracile, Rătundul, 

Lişteavul, Bătcăriile, Tinosul. Gîrlele – Balacea, Ciortul, Surda. Pretutindeni stufării, grinduri, ostrove (insuliţe) şi popînzaci 

(Insule plutitoare). În împrejurimile comunei Manta pot fi întilnite: cormoranul, barza albă, egreta, cocostîrcul, stîrcul, 

liştiţă, bîtlan, postîrnacul, cocor, pelicanul, pescăruşul, lebede, enot, nutria, ţistarul, vulpe, pisica sălbatică, melci de apă, 

midii, broaşte ţestoase, mistreţul, căprioarele, nufărul alb, nufărul galben, nuca de apă şi alte specii de plante şi animale  

incluse in Cartea Roşie a Moldovei. 

 

PISCU 

 

 

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. 
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DATE GENERALE
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Comuna Piscu se află situată pe DN 25 Galaţi-Tecuci la o distanţă de 31 km de municipiul Galaţi şi 45 de km de municipiul 

Tecuci şi se învecinează cu localităţile Independenţa, Slobozia Conachi, Tudor Vladimirescu şi râul Siret. Comuna Piscu 

cuprinde satele Piscu şi Vameş. Satul Vameş se află la o distanţă de 3 km de comuna Piscu. Suprafaţa totală a comunei 

este de 5844 ha din care 240 intravilan şi 5724 ha extravilan. 

 

SCURT ISTORIC (MONOGRAFIA COMUNEI)
114

 

"Trecatorule, opreste-te si spune mai departe ca noi suntem aici de mii de ani". Asa sta scris pe placuta bustului 

domnitorului Stefan cel Mare si Sfant, realizat din bronz de profesorul Ilie Dicu si dezvelita la 27 iulie 2006.  

Satul Piscu este atestat documentar din anul 1495 când marele voievod Ştefan cel Mare a dat în danie satul Piscu cu 

moşia sa dregătorilor. Satele Piscu şi Vameş sunt un adevărat labirint de uliţe, printre puţinele comune din sudul 

Moldovei cu asemenea configuraţie. În ceea ce priveşte etimologia cuvântului „Piscu” sunt mai multe variante. O primă 

variantă ar fi că denumirea comunei ar veni tocmai de la aşezarea geografica a acestei localităţi. „La intrarea în sat se află 

o ridicătură de teren, ca un pisc." O variantă populară susţine ideea că oamenii nu sunt „piscani” ci din „chisc, de aşi”. Ei 

păstrează, în continuare, în vocabularul lor, un grai pur moldovenesc. 

În localitatea Piscu sunt plasate principalele obiective economice şi social administrative: sediul Primăriei, poliţiei, oficiul 

poştal, 2 şcoli generale şi 2 grădiniţe, dispensarul uman şi veterinar. 

 

VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Sud-Vest-ul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu judeţul Brăila, şi în special cu Unitaţile 

Adminstrativ Teritoriale: Măxineni. 

MĂXINENI (JUD. BRĂILA)
115

 -  este o comună în județul Brăila, Muntenia, România, formată din satele Corbu Nou, Corbu 

Vechi, Latinu,Măxineni (reședința) și Voinești. 

Comuna se află în nord-vestul județului, pe malul drept al Siretului (care formează limita cu județul Galați), la vărsarea 

Buzăului în acesta. Este traversată de șoseaua  DN23 care leagă orașele  Brăila și Focșani.  În satul Latinu, din această 

șosea se ramifică șoseaua județeană DJ202B, care merge pe malul drept al Buzăului, spre sud-vest, către  Scorțaru Nou, și 

mai departe spre sud către Gemenele. 

În comuna Măxineni se află ruinele bisericii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” a fostei mănăstiri Măxineni, clasificată 

drept monument de arhitectură de interes național. Biserica se afla pe malul Siretului, la 9 km nord-nord-est de satul 

Măxineni și a fost construită în anii 1636–1637 și refăcută în 1859. 

În rest, în comuna Măxineni există alte două obiective incluse în lista monumentelor istorice din județul Brăila ca 

monumente istorice de interes local. Unul este clasificat ca monument de arhitectură, ansamblul de arhitectură populară 

din satul Corbu Vechi, delimitat de perimetrul caselor lui Nicolae Chirpac, Ion Dănilă și Virgil Sandu. Celălalt este clasificat 

ca sit arheologic, aflat la 500 m de gura de vărsare a Buzăului, lângă satul Voinești. Situl cuprinde o așezare și o necropolă 

datând din secolele al XVI-lea–al XVII-lea. 

Activitati specifice zonei: Pescuit, Agricultură, Creşterea animalelor, Împletituri din răchită, Comerţ prin magazine 

specializate şi prin târg organizat săptămânal 
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Activitati economice principale: Confecţionat încălţăminte, Prelucrare lapte, Morărit, Prelucrare cherestea, Prestări 

servicii în agricultură, Vulcanizare, Activitate bancară, Activitate farmaceutică 

Tâmplărie PVC 

 

POIANA 

 

 

Comuna este situată la 29 km de Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, iar legătura cu 

aceasta se face prin drumul comunal 73, prin drumul judeţean 252 şi drumul 

naţional Tişiţa-Tecuci-Bârlad-Vaslui. Comuna Poiana are următoarele vecinătăţi: 

la nord comuna Homocea, judeţul Vrancea; la est comuna Buciumeni; la sud 

comuna Nicoreşti; la vest râul Siret 

 

 

DATE GENERALE
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Suprafata: 3530,98 ha, Intravilan: 313,92 ha, Extravilan: 3217,06 ha 

Activitati specifice zonei: Agricultura, Creşterea animalelor 

Activitati economice principale: Comerţ, Societăţi agricole, Învăţământ, Sănătate, Instituţii publice 

Obiective turistice: Pădurea din comuna Poiana, platoul pe care se află situată vechea cetate Piroboridava Poiana, precum 

şi lacul de acumulare de pe râul Siret oferă posibilitatea locuitorilor de a-şi petrece timpul liber şi de a dezvolta turismul. 

Facilitati oferite investitorilor: Terenuri agricole fertile(plantaţii de vii), Forţă de muncă pentru diferite domenii, Utilităţi 

multiple: telefonie, internet, apă curentă, energie elecrică, cablu TV şi satelit 

Proiecte de investitii: Staţie de epurare şi canalizare, Reabilitare infrastructură de bază, Alimentare cu apă, Parc de 

agrement, Sediu administrativ, Muzeul satului(etnografic) 

 

SCURT ISTORIC (MONOGRAFIA COMUNEI)
117

 

Comuna Poiana se compune din 2 sate: Poiana, reşedinţă de comună şi Vişina. Comuna este situată la 29 km 

de municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, iar legătura cu aceasta se face prin drumul comunal 73, prin drumul judeţean 252 şi 

drumul naţional Tişiţa-Tecuci-Bârlad-Vaslui. Comuna Poiana are următoarele vecinătăţi: la nord comuna Homocea, 

judeţul Vrancea; la est comuna Buciumeni; la sud comuna Nicoreşti; la vest râul Siret. Până în anul 2002, Poiana a 

apaţinut comunei Nicoreşti, în 10.11.2002, desfăşurându-se referendumul privind reînfiinţarea comunei Poiana. 

Localitatea Poiana s-a dezvoltat pe vechea cetate dacică Piroboridava, citată de Ptolemeu încă din sec. XII î.e.n. Din 

săpăturile arheologice efectuate au fost descoperite mai multe mărturii ( unelte, arme, vase din lut, inscripţii, monede 

greceşti) care se află expuse la muzee din Tecuci, Galaţi, Iaşi şi Bucureşti. Denumirea comunei provine de la codrii seculari 
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care o înconjurau şi o apărau, satul dezvoltându-se pe teritoriul unei poiene uriaşe. 

Satul Vişina începe de la estul localităţii Poiana şi se întinde spre vest de-a lungul drumului comunal 73. Partea de vest a 

localităţii Poiana este drenată de râul Siret. În vecinătatea localităţii se află acumularea Călimăneşti, cu rol hidroenergetic 

şi de regularizare a debitului pe râul Siret. 

În cele două sate care constituie comuna Poiana sunt 924 de gospodării cu o populaţie de 2711 locuitori. Majoritatea 

populaţiei lucrează în sectorul agricol. În comună sunt 3 grădiniţe, 2 şcoli primare, un Cămin Cultural cu o sală de 

spectacole, un teren de sport şi o bibliotecă în incinta şcolii din localitate. 

Pădurea din comuna Buciumeni, platoul pe care se află situată vechea cetate Piroboridava, precum şi lacul de acumulare 

de pe râul siret oferă posibilitatea locuitorilor de a-şi petrece timpul liber şi de a dezvolta turismul. 

Situată în marginea de nord-vest a satului Poiana, pe un platou de pe malul stâng al râului Siret, aproape de confluenţa 

acestuia cu Trotusul, staţiunea de la Poiana, denumită şi Cetăţuia, constituie unul dintre cele mai importante obiective 

arheologice din partea de răsărit a Daciei. În virtutea poziţiei ei strategice şi economice de prim ordin şi datorită situaţiei 

ei geografice, care îi oferea posibilitatea de a asigura legătura principală a celui mai scurt drum de comunicaţie existent 

între Carpaţi şi gurile Dunării, aceasta staţiune a avut o îndelungată existenţă şi o dezvoltare remarcabilă. 

Primele cercetări efectuate la Poiana datează din anul 1913, când Vasile Pârvan procedează la o recunoaştere a locului şi 

la practicarea unor sondaje modeste ca întindere, în urma cărora emite ipoteza existenţei unui lagăr roman ridicat pe 

vestigiile unei locuiri mai vechi. Cercetările ample, efectuate în 1926 şi în următorii doi ani, făceau dovada că la Poiana n-a 

fost niciodată un castru roman, ci o aşezare autohtonă, care, înfiinţată în plină vârstă a bronzului şi locuită în perioada 

hallstattiană, avea să reprezinte în cea de a doua epocă a fierului şi până în epoca romană un centru foarte activ al culturii 

geto-dacice. Rezultatele acestor cercetări îl conduc pe Radu Vulpe spre identificarea staţiunii de la Poiana cu aşezarea 

dacică Piroboridava, înscrisă în Geografia lui Claudiu Ptolemeu şi într-un papirus publicat de A.S. Hunt. 

 

VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Vestul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu Jud. Vrancea,  în special cu Unitaţile 

Adminstrativ Teritoriale: Pufeşti 

PUFEŞTI (JUD. VRANCEA)
118

 

Intravilan: 619 ha, Extravilan: 4966 ha, Populatie: 4250, Gospodarii: 1583, Nr. locuinte: 1491 

Numele localitatilor aflate in administratie: Pufeşti, Ciorani, Domneşti 

Asezarea geografica: Comuna Pufeşti este situată în nordul judeţului Vrancea, la 38 km de Municipiul Focşani. 

Activitati specifice zonei: Creşterea animalelor, Întreprinderi mici şi mijlocii, Confecţionare mobilă, Agricultură, Comerţ 

Obiective turistice: Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - monument istoric, construită în 1701 de domnitorul Dabija 

Vodă 

Facilitati oferite investitorilor: Telefonie prin fibră optică, Toate satele din comună sunt electrificate 

Acces la E 85 (şoseaua naţională trece prin comună), Acces la calea ferată (trece prin centrul comunei) 

Proiecte de investitii: Studiu prefezabilitate aducţiune gaze naturale, Amenajări parcuri şi locuri de joacă pentru copii, 

Reabilitare, extindere şi modernizare Şcoală cu clasele I-VIII Domneşti, Modernizare drumuri comunale. 
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PRIPONEŞTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE GENERALE
119

 

Suprafata: 5001 ha, Populatie: 2163, Gospodarii: 1194. 

Numele localitatilor aflate in administratie: Priponeştii de Sus, Priponeştii de Jos, Cioraşti, Lieşti 

Asezarea geografica: Comuna se află situată pe DN 24, la 28 km de Tecuci şi la 120 km de municipiul Galaţi 

Activitati specifice zonei: Agricultură, Zootehnie, Activitati economice: Industrie alimentară - producţie ulei, oţet  

Evenimente locale: Hramuri bisericesti 

Proiecte de investitii: Modernizare drumuri comunale, Execuţie reţea de alimentare cu apă, Execuţie sistem de canalizare 

şi staţie de epurare, Amenajare unui parc cu locuri de joacă pentru copii, Înlocuirea iluminatului public din comună cu un 

sistem pe bază de energie alternativă 

 

SCURT ISTORIC (MONOGRAFIA COMUNEI)
120

 

Satul Priponeşti de Sus este atestat la 14 iulie 1648, cu numele de Triponeşti. La acea dată, Iane Pârvana, sulger, vinde lui 

Matei Basarab, domnul Ţării Româneşti, părţile sale din satele Ruptura, Costeşti, Triponeşti cu 700 galbeni. Satul depindea 

de ţinutul Tutova, numele acestuia provenind se pare de la onomasticul „Trifon”, de provenienţă grecească, care în 

traducere ar însemna „trei sunete”. Triponeşti devine cu timpul Priponeşti. 

Satul Priponeşti de Jos este atestat în 1859, depindea de ocolul Pereschivului – ţinutul Tutova. Din 1864 este sat 

component al comunei Priponeşti de Sus. Într-o anumită perioadă, neprecizată, satul Priponeşti de Jos a fost comună. 

În legătură cu toponimia, există două versiuni. Prima ar fi aceea că numele de Priponeşti vine de la cuvântul „pripor”, ceea 

ce ar însemna panta unui deal. O altă versiune se referea la priponirea unui cal de către un turc. Între satele Priponeşti de 

Sus şi Lieşti, se pare că existat o biserică construită din lemn, cu hramul Sfântul Nicolae, unde s-a slujit până prin 1920, 

după care a intrat într-un proces de ruinare. Din ruinele bisericii s-au mai păstrat nişte lemne, din care s-a construit o 

troiţă. Bătrânii spuneau că ar fi una din ctitoriile lui Ştefan cel Mare. 

Până în septembrie 1950 satul Priponeşti de Sus a fost în permanenţă reşedinţă de comună şi aparţinut de judeţul Tutova. 

În anumite perioade, de comuna Priponeşti de Sus a aparţinut satul Priponeşti de Jos şi satul Lieşti. În unele perioade 

                                                           
119 http://www.ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRIM%25C4%2582RIA%2BPRIPONE%25C5%259ETI/195547 
120 http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php/Pripone%C5%9Fti 

http://www.ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRIM%25C4%2582RIA%2BPRIPONE%25C5%259ETI/195547
http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php/Pripone%C5%9Fti


p. 227 

toate satele erau reşedinţe de comune, deci formau comune de sine stătătoare. În 1950, satele Priponeşti de Sus şi 

Priponeşti de Jos sunt încorporate la comuna Ghidigeni, ce aparţinea de raionul şi regiunea Bârlad, regiune care va fi 

desfiinţată în 1956, satul Priponeşti de Sus redevenind comună în raionul Tecuci, regiunea Galaţi. 

În prezent comuna Priponeşti cuprinde 4 sate: Priponeşti, Ciorăşti, Lieşti, Priponeştii de Jos. Satele sunt aşezate între 

dealuri, altitudinea acestora fiind de 112 m. Dealurile înconjurătoare au pante mai line spre est şi sunt mai abrupte spre 

nord şi vest. Se mărginesc la vest cu comuna Gohor şi cu satul Costişa, ce aparţine de judeţul Vrancea, iar la est cu 

comuna Ghidigeni. Din mijlocul satului Priponeşti izvorăşte un pârâu, numit Pereschiv, care adună şi apele altor izvoare şi 

care se uneşte cu alt pârâu, Râpa Cândrei şi se varsă în râul Bârlad. În verile secetoase seacă. Clima este temperat 

continentală, cu cele patru anotimpuri. Populaţia este de 2.598 locuitori, iar suprafaţa fiind 5.550 ha. 

 

VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Nord-Vestul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu Jud. Vrancea,  în special cu Unitaţile 

Adminstrativ Teritoriale: Tănăsoaia, Bogheşti, şi cu Jud. Vaslui prin: Tutova şi Pogoneşti. 

TĂNĂSOAIA (JUD.VRANCEA)
121

 este situata in nord-estul judetului Vrancea fiind strabatuta de la sud la nord de D.J. 241. 

Satul de resedinta este Tanasoaia, situat pe valea raului Zeletin, avand o forma liniara de la nord la sud, de-a lungul 

soselei Bacau – Podu-Turcului – Berheci. Suprafata comunei este de 4595 ha, impartita in doua categorii : intravilan – 450 

ha si extravilan – 2145 ha.  Comuna este situata la 30 km nord-vest de orasul Tecuci (jud. Galati) si la 40 km est de orasul 

Adjud. Comuna Tanasoaia se invecineaza la est cu comuna Priponesti (jud. Galati), la sud cu comuna Gohor şi Brăhăneşti  

(jud. Galati), la nord se afla comuna Corbita si Boghesti (jud. Vrancea). Satele componente ale comunei Tanasoaia sunt: 

satul Tanasoaia (resedinta, pe valea raului Zeletin), iar spre est, Calimaneasa si Costisa. La vest, pe partea dreapta a 

Zeletinului se afla satele Galbeni, Nanesti si Vladnic. Tot spre vest se afla satele Feldioara (pe valea raului Berheci) si, cel 

mai vestic sat al comunei, Covrag, pe partea dreapta a raului Berheci. 

 

BOGHEŞTI (JUD. VRANCEA)
122

 se afla in partea de nord a judetului Vrancea. Comuna are o suprafata de 52.25 kmp, o 

populatie de 1866 de locuitori. Comuna Boghesti are in componenta urmatoarele sate: Boghesti, Boghestii de Sus, 

Bichesti, Prisecani, Tabucesti, Plesesti, Iugani, Chitcani, Placinteni. Ea dispune de infrastructura formata in majoritate din 

drumuri pietruite si numai 2 km de drum asfaltat. 

Activitati specifice zonei: Agricultură, Cultura plantelor, Creşterea animalelor 

Activitati economice principale: Cultura mare, Creşterea animalelor 

Obiective turistice: Stejarul din Bogheştii de Sus - monument din sec. XV 

Facilitati oferite investitorilor: Prelucrarea produselor animaliere (lapte şi carne), Prelucrarea produselor agricole 

(cereale şi legume), Scutiri de taxe şi impozite 

Proiecte de investitii: Aducţiune apă şi canalizare în toate satele, Modernizare drumuri comunale, Reparaţii capitale la 

Căminul Cultural Prisecani şi Lungani, Construcţii şcoli noi în satul Chiţcani şi Bogheşti, Reabilitare şi consolidare la biserica 

din satul Bogheşti. 

 

TUTOVA (JUD. VASLUI)
123

 

Suprafata: 5491 ha; Intravilan: 150 ha; Extravilan: 5341 ha; Populatie: 4096; Gospodarii: 2100; Nr. locuinte: 2000;  
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Numele localitatilor aflate in administratie: Tutova, Bădeana, Criveşti, Ciortolom, Coroi, Vizureni 

Asezarea geografica: Localitatea se află situată la limita de sud a judeţului Vaslui, la 15 km sud de oraşul Bârlad, pe DE 

581 

Vecini: la sud - judeţul Galaţi, la est - comuna Griviţa iar la vest - comuna Iveşti 

Activitati specifice zonei: Agricultură, Creşterea animalelor, Comerţ; 

Activitati economice principale: Agricultură, Comerţ, Prestări servicii 

Obiective turistice: Rezervaţia Pădurea Bădeana - Ocol Silvic Bârlad, Pensiunea "Raluca" 

Facilitati oferite investitorilor: Scutiri de impozite; Tarife scăzute clădiri, terenuri 

Proiecte de investitii: Ordonanţa 7 a Guvernului României: 

Aducţiune apă sat Tutova şi Ciortolom, Canalizare şi staţie de epurare în localităţile Tutova şi Bădeana, Foraj aducţiune 

apă în satul Bădeana, Măsura 3.2.2. - Aducţiune gaz metan în localităţile Tutova şi Bădeana 

 

POGONEŞTI (JUD. VASLUI)
124

 

Pogoneşti este o localitate în judeţul Vaslui, Moldova, România. Comuna, aflată la 25 de km sud-vest de Bârlad, este 

formată din satele: Polocin şi Belceşti. Comuna este traversată de la nord spre sud de râul Tutova, aflându-se între 

Colinele Tutovei. 

Activitati specifice zonei: Agricultură, Creşterea animalelor, Morărit, Prepararea furajelor 

Activitati economice principale: Comerţ cu amănuntul, Morărit şi prepararea furajelor pentru animale, Transport în 

comună pe ruta Pogoneşti-Bârlad, Creşterea animalelor, Agricultură 

Obiective turistice: Muzeul sătesc "Casa Răzaşului", Situl arheologic Polocin 

Facilitati oferite investitorilor: Şosea asfaltată până la DN 11A, Telefonie fixă prin fibră optică, telefonie mobilă în toate 

reţelele, Transport local de personae, Forţă de muncă calificată şi necalificată. 

Proiecte de investitii: Asfaltarea drumului judeţean 243 A până la drumul european 584 

Asfaltarea drumurilor săteşti şi comunale, Alimentarea cu apă potabilă a satului Belceşti, Construirea unui cămin cultural 

sau a unei săli de sport, Aducţiune de gaz metan pentru populaţie, Construirea unui parc eolian, Canalizare şi staţie de 

epurare a apelor menajere, Construirea unei noi grădiniţe de copii, Extinderea şcolii cu clasele I-VIII cu un număr de 4 săli 

de clasă, Alimentarea cu apă potabilă a satului Pogoneşti, Construire pod beton armat peste râul Tutova 
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RĂDEŞTI 

                                                                                                                                                          

 

Rădeşti este o comună situată în nordul judeţului Galaţi, într-o zonă deluroasă, pe 

drumul Galaţi-Bârlad, la aproximativ 100 km de municipiul reşedinţă de judeţ, 

Galaţi. 

 

 

 

DATE GENERALE
125

 

Suprafata: 3899,42 ha, Intravilan: 297 ha, Extravilan: 3602,42 ha 

Asezarea geografica: Nordul judeţului Galaţi, pe drumul Galaţi-Bârlad , la aproximativ 100 km de municipiul reşedinţă de 

judeţ Galaţi.  

După ultimele statistici, comuna, reînființată de curând, are o populație de aproximativ 2000 de locuitori.  

Activitati specifice zonei: Cultura plantelor, Creşterea animalelor, Apicultură 

Obiective turistice: Muzeul satului Rădeşti; Păstrarea tradiţiilor prin formaţia "Rădeşteanca". 

Activitati economice principale: Comerţ, Morărit, Tâmplărie, Zidărie, Fierărie, Prelucrarea laptelui de oaie, Această 

intiţiativă are sprijin din partea autorităţilor locale 

Evenimente locale: Ziua comunei (Duminica mare şi Rusalii) 

Facilitati oferite investitorilor: Concesionare teren din domeniul public şi privat, Forţă de muncă disponibilă, Condiţii 

pentru investitori 

Proiecte de investitii: Reabilitare drumuri, Parcul copiilor, Colectare canalizare şi staţie de epurare 

Reabilitare centrală termică Grădiniţa Rădeşti, Reabilitare cladire, Extindere reţea colectare de canalizare şi branşament, 

Reabilitare clădire servicii publice, Extindere reţea de alimentare cu apă 

Extindere şi modernizare reţea electrică şi de iluminat public, Amenajare spaţii verzi, parc şi locuri de joacă pentru copii, 

Amenajare bază sportivă intravilan comuna Rădeşti. 

 

SCURT ISTORIC (MONOGRAFIA COMUNEI)
126

 

Rădești este o comună în nordul județului Galați, Moldova, România, într-o zonă deluroasă.  

Legendele locului spun că această aşezare ar fi avut la bază o reşedință a unor tâlhari.  

Religia locuitorilor este preponderent ortodoxă. Este alcătuită din două sate, Rădești și Cruceanu. De doi ani locuitorii 

beneficiază de un proiect SAPARD, care constă în alimentarea cu apă curentă. 

  

VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Nordul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu Jud. Vaslui,  în special cu Unitaţile 
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Adminstrativ Teritoriale: Vinderei. 

VINDEREI (JUD.VASLUI)
127

 - Comuna Vinderei este aşezata in sudul judeţului Vaslui, la 80 km distanta de Vaslui, 

municipiul reşedinţa de judeţ si 27 km distanta fata de municipiul Birlad, oraşul cel mai apropiat din judeţ . Actuala 

componenta a comunei este consecinţa delimitări administrativ- teritoriale din anul 1968. Comuna Vinderei este 

amplasata în Regiunea Nord-Est. 

In componenta comunei intra un număr de 8 sate: Vinderei, satul de reşedinţa; Bradesti, situat la 4 km NV de Vinderei; 

Obirseni, situat la 7 km NE de Vinderei; Valea Lunga, situat la 0,8 km E de Vinderei; Docani, situat ia 7 km V de Vinderei; 

Docaneasa, situat la 8 km SV de Vinderei; Gara Docaneasa, situat la 8,5 km SV de Vinderei; Talasmani, situat la 3 km SE de 

Vinderei. 

Comuna Vinderei se intinde pe o suprafaţa de 75,3 kmp, adică pe 7530 ha, reprezentând 1,42% din suprafaţa judeţului 

ŞENDRENI 

 

 

Comuna Şendreni de care aparţin satele: Şendreni, Şerbeştii-Vechi şi Movileni si 

este situata in partea de sud a judetului Galati, la 10 km distanta de municipiul 

Galati si 30 km distanta de municipiul Braila si face parte din regiunea de 

dezvoltare Sud-Est a Romaniei.  

 

 

 

DATE GENERALE 

Suprafata - 4734 ha, intravilan 176 ha, extravilan 4558 ha 

Populatia - 3200 de locuitori, din care 60% persoane apte de munca 

Cai de access - DN 25, la 10 km distanta de portul Galati 

Activitati specifice zonei: Comerţ, Agricultură, Administraţie publică locală, Învăţământ, Sănătate, Asistenţă socială 

(Centru social comunitar pentru familii cu copii aflate în dificultate din satul Şendreni şi Complexul de servicii sociale 

pentru persoane cu handicap sin satul Şerbeştii-Vechi) 

Activitati economice principale: Agricultură (creşterea animalelor şi cultura plantelor), Industrie (prelucrarea lemnului şi 

metalurgice), Comerţ 

Obiective turistice: Pensiunea Siret, Hanul de la Şendreni 

Facilitati oferite investitorilor: Drumul Naţional 25, Cale ferată, Utilităţi (apă, cablu TV, internet, telefonie fixă şi mobilă) 

Proiecte de investitii: Construirea unui dispensar în comuna Şedreni şi cabinete medicale în satele Şerbeştii-Vechi şi 

Movileni, Utilităţi la şcoala şi grădiniţa din satul Şerbeştii-Vechi, comuna Şendreni, Mansardare grădiniţa din satul endreni, 

Construire, extindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă în satele Şendreni, Şerbeştii-Vechi şi Movileni, comuna 

Şendren, Construire cămin cultural în satul Şendreni, Consolidare Biserica Sf Arhangheli Mihail şi Gavril din satul Şendreni, 
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Reabilitare - pietruire drumuri comunale - sat Şendreni şi sat Şerbeştii-Vechi 

 

SCURT ISTORIC (MONOGRAFIA COMUNEI)
128

 

Comuna Şendreni este situată în partea de vest a judeţului Galaţi, pe drumul naţional Galaţi-Tecuci, la circa 10 km 

de Galaţi. Se învecinează la N cu comuna Smârdan, la S cu râul Siret, la E cu municipiul Galaţi şi la V cu comuna Braniştea. 

Are trei sate componente: Movileni, Şendreni(reşedinţă de comună) şi Şerbeştii-Vechi. Comuna Şendreni se înscrie în 

coordonatele 45 15 latitudine nordică şi 27 47-27 longitudine estică. Din punct de vedere morfologic face parte din 

Câmpia Lozovei, fiind amplasată pe malul stâng al Siretului şi se caracterizează printr-un relief pronunţat şi bine 

individualizat ce formează trei nivele principale: terasa superioară, terasa medie şi lunca. Din punct de vedere hidrologic 

zona comunei Şendreni aparţine bazinului hidrologic al râului Siret. 

Clima este continentală: verile sunt foarte calde şi uscate iar iernile geroase, marcate de viscole. Temperatura medie 

anuală este de 10,5 C. Populaţia comunei Şendreni este de 3161 locuitori, conform recensământului din 2002, iar 

suprafaţa teritoriului este de 4739 ha. Satul Şendreni este atestat la 29 martie 1625. Numele îi revine de la întemeietor pe 

nume Şandru. Denumirea de Serdaru pe care o avea satul în 1809 provenea de la rangul boieresc al proprietarului, 

serdarul Enache Cornea. Serdarul comanda călăraşii din ţinut, dar avea şi competenţe judecătoreşti. Toponimul Serdarul 

va fi menţionat alături de Şendreni până în 1891. Satul s-a unificat cu satul Dănceni la 11 martie 1839, despre care se 

precizează la 12 aprilie 1683 că este în hotar cu satul Şendreni. 

Şerbeştii-Vechi este atestat documentar la 20 iulie 1725, dar este mult mai vechi, căci la o dată necunoscută marele 

logofăt Antioh Jora, stăpân al satului, îl pune zălog pentru nişte bani, negustorului Toderaşco Tuduri. 

După instaurarea domniilor fanariote în Moldova, cam pe la anul 1755 sultanul, pentru a asigura integritatea susţinerii 

imperiului otoman prin “pecheşurile” ce le datora Moldova părţii otomane, fixează şi aici în apropierea Raielei Brăila un 

om de încredere, care avea sub conducerea sa un grup de ieniceri. Acest om se numea Serdaru (“serdar”-comandant de 

oşti turceşti), nume ce l-a purtat o perioadă şi comuna. În prezent îl mai poartă Gara şi Parohia localităţii. 

VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Sud-ul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu judeţul Brăila, şi în special cu Unitaţile 

Adminstrativ Teritoriale: Vădeni. 

VĂDENI (JUD. BRĂILA)
129

 se afla in partea de nord a judetului si se invecineaza la Nord cu judetul Galati, la est cu comuna 

Silistea,la sud cu comuna Tudor Vladimirescu si municipiul Braila, la est cu judetul Tulcea. Localitatea Vadeni-resedinta de 

comuna se afla la 16 km de municipiul Braila pe drumul DN 2B, Baldovinesti la 8,5 km de Braila pe DJ 202-DN 2B, Pietroiu 

la 10 km de Braila pe DN 2B-DC 5. 

Comuna Vadeni are in componenta sa trei sate : Vadeni; Baldovinesti; Pietroiu; Mucheni. Satul Muchea (Mucheni) - sat 

aflat pe drumul judetean DJ 202 Braila - Focsani, sat propus spre dezafectare in perioada de dinaintea anilor '90 are la ora 

actuala 10 case, dispuse pe o suprafata totala de 2,9 ha. Intrucat satul Mucheni este inregistrat ca apartinand de comuna 

Silistea (registrul cadastral Silistea), dar situat pe teritoriul administrativ Vadeni, urmeaza ca primariile Silistea si Vadeni sa 

rezolve statutul satului pana la avizarea Planului Urbanistic General al comunei Vadeni. Localitatea Vadeni - resedinta de 

comuna se afla la 16 km de Braila pe drumul DN 2B; Baldovinesti la 8,5 km de Braila pe DJ 221 - DN 2B; Pietroiu la 10 km 

de Braila pe DN 2B - DC 5. 
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TULUCEŞTI 

 

                

 

Comuna se află situată la 14 km distanţă faţă de municipiul Galaţi la revărsarea 

Prutului şi cuprinde sateleTuluceşti, Tătarca şi Şiviţa. 

 

 

 

DATE GENERALE
130

  

Comuna Tuluceşti are în componenţa sa 3 sate: Tuluceşti, Şiviţa şi Tătarca şi este situată în SE judeţului, în Câmpia Înaltă a 

Covurluiului şi lunca Prutului, la hotarul cu Republica Moldova. Se află în bazinele hidrografice Prut şi Siret, apele 

principale fiind Prut, Chineja şi Valea Mare (Târnăsoaia). Pe teritoriul comunei se află rezervaţia naturală „Pădurea 

Gârboavele”, iar în apropierea acesteia, herghelia cu cai de rasă Gidran. Clima comunei este temperat-continentală. 

Vegegaţia teritoriului agricol al comunei este reprezentată prin vegetaţia de stepă şi silvo-stepă în nord-vest, iar valea 

Prutului, este dominată de vegetaţia de luncă. Populaţia localităţii este de 7.586 locuitori (2002), iar suprafaţa este de 

7262 ha. 

 

SCURT ISTORIC (MONOGRAFIA COMUNEI)
131

 

Prima referire documentară asupra satelor comunei Tuluceşti apare în Documentele Moldovene la 23 februarie 1438 

când Ilie Voievod dă mănăstirii Neamţ o prisacă în localitatea Gura Tătarcei. Satul Tuluceşti este atestat documentar la 11 

aprilie 1552, când Giurgea Tulbă din Tuluceşti dăruieşte mănăstirii Tazlău „a treia parte din jumătate de sat Tuluceşti”. 

Referitor la etimologia numelui de Tuluceşti există mai multe ipoteze, o primă ipoteză făcând referire la un anume Tulucă, 

nume care se regăseşte în Documentul 166 (1538) din timpul lui Ştefan, fiul lui Ştefan cel Mare. Astfel, nu este exclus ca 

localitatea să se fi numit mai întâi Tuluc, mai ales că la 1664 este trecută în documente „Gârla lui Tuluc”. O altă ipoteză 

face referire la la un neam de haiduci numit Tuluc care ar fi trăit in aceste locuri. Este cert faptul că după 1850 urmaşii 

acelor haiduci au întemeiat în acel loc „Hanul şi cârciuma lui Tuluc”. Mai există o ipoteză conform căreia ar fi existat un 

anume Tulucă care apare în Documente Bârlădene în secolul al XVII-lea. Despre satul Şiviţa ne aminteşte un document din 

3 aprilie 1588 când domnitorul Petru Şchiopul îl dăruieşte mănăstirii Galata: „La 1588 Domnitorul Petru Şchiopul trimite 

pe cămăraşul său Ştefan la Ţarigrad cu 6000 de aspri să plătească dajdia către Poartă; pe drum a murit, iar banii n-au 

ajuns unde trebuie, astfel că, neavând încotro, a scos vânzător satul Şiviţa”. Atestarea sigură a satului Tătarca este din 29 

aprilie 1552, când Ştefăniţă Vodă dăruieşte mănăstirii Tazlău satul „Tătăreni de la Brateş”. La mijlocul secolului al XIX-lea, 

comuna Tuluceşti se întindea de la Prut până la Pechea, pe la Fileşti Calica şi la Brateş. 

Începând cu anii 1800-1820, satele cunosc o dezvoltare mai puternică. Unul din boierii acelor vremuri din judeţul Covurlui 
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era boierul Bacalbaşa. El stăpânea pământul din sudul satului Tuluceşti până în apropierea oraşului Galaţi, având un han 

aproape de Tuluceşti ale cărui ruine s-au văzut până prin anii 1910-1915. Boierul Bacalbaşa a fost prieten cu tatăl lui 

Alexandru Ioan Cuza, postelnicul Ion Cuza, fiind şi el multă vreme pârcâlab de Galaţi: „ Părinţii lui Cuza veneau în vizită la 

familia care locuia la Curte şi copiii moşierului împreună ci Al. Ioan Cuza, coborând la Brateş să se scalde, se amestecau cu 

cei ai satului”. Dovadă a marii prietenii dintre familiile Bacalbaşa şi Cuza o constituie faptul că după alegerea lui Cuza ca 

domn, Bacalbaşa vinde Curtea şi se mută la Bucureşti.  

Relieful actual al zonei este fluviatil de acumulare: câmpie fluvio-lacustră villafranchiană, acoperită cu depotite loessoide, 

terase şi luncă. În linii generale, clima comunei este temperat-continentală, cu veri călduroase şi ierni geroase. Vegetaţia 

comunei este reprezentată prin vegetaţia de stepă şi silvo-stepă în nord-vest, iar valea Prutului este dominată de 

vegetaţia de luncă. Plantele întâlnite sunt: pirul, măturica, coada calului, lăptuca, toporaşul, păpădia, muşeţelul. În râpe şi 

povârnişuri întâlnim salcâmul şi stejarul brumăriu. În luncă şi baltă întâlnim papura, stuful, plopul, salcia, nufărul galben. 

Animalele ce vieţuiesc pe terenurile înalte sunt: popândăul, căprioara, vulpea, iepurele; cele specifice bălţii sunt: nurca, 

bizomul. Dintre păsări găsesc bune condiţii de hrană şi înmulţire prepeliţa, fazanul, cioara, potârnichea, ciocârlia. Solul 

constituie un important factor geografic, dându-i omului posibilitatea de a-şi produce hrană şi cele necesare vieţii. Se 

cultivă grâu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, legume. Suprafaţa agricolă de 5723 ha cuprinde următoarele 

categorii de folosinţă: 646 ha vie, 228 ha păşuni naturale şi 4749 ha arabil.  

 

VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Sud-Vestul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu Republica Moldova, Raionul Cahul prin 

satele: Văleni şi Slobozia Mare cu Lacul Beleu. 

SATUL VĂLENI
132

 este o localitate in Raionul Cahul situata la latitudinea 45.6405 longitudinea 28.1763 si altitudinea de 46 

metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea or. Cahul. Conform recensamintului din anul 2004 

populatia este de 3 021 locuitori. Distanța directă pîna în or. Cahul este de 26 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău 

este de 154 km. 

Satul Văleni - Localitati in raza de 10 km: 

4 km - distanța directă pînă la Satul Brînza din Raionul Cahul -  

7 km - distanța directă pînă la Satul Slobozia Mare din Raionul Cahul -  

9 km - distanța directă pînă la Satul Colibaşi din Raionul Cahul -  

Distanța directă pîna în or. Cahul este de - 26 km şi distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 154 km  

SCURT ISTORIC 

VĂLENI, corn. rur., înjud. Ismail, pe panta malului Prutului. Poziţiunea geografică: 45°38'30" lat., 25° 50' long. Are 197 

case, cu o populaţie de 1213 suflete, ţărani români. S-a întemeiat la 1808, de 59 familii, ţărani români. La 1827, ţăranii 

posedă 55 cai, 294 vite mari, 448 oi şi erau proprietari peste 30 desetine fiecare familie. Azi satul are 80 cai, 370 vite mari, 

580 oi şi 53 vii. 

 

SLOBOZIA MARE
133

  este o localitate-centru de comună în Raionul Cahul, Republica Moldova. 

În satul Slobozia Mare au fost înregistrate 1778 de gospodării casnice la recensămîntul din anul 2004, iar mărimea medie 

a unei gospodării era de 3.3 persoane. 

Satul Slobozia Mare a fost menționat documentar în anul 1436. A avut mai multe denumiri: Fîntîna Mare, Bubuiogi, 
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Sărăieni, apoi Sobozia. La 1436 așezarea a fost atestată documentar ca ,,Satul de la Fîntîna Mare”. În domnia lui Ștefan cel 

Mare satul a ajuns în proprietatea panului Mihail Stăngaciu. Mai tîrziu satul ajunge în posesia logofătului Toader Bubuiog, 

care îl donează mănăstirii Humor. 

La începutul secolului XIX, coloniștii veniți de la sud de Dunăre se împrăștie prin sudul Basaabiei ajungînd și la Fîntîna 

Mare, unde formează colonia Slobozia cu 52 de suflete, conform unor documente din epocă. 

Primii coloniști s-au așezat în cele șapte ,,săraie” din vale părasite de către turci. Și astăzi această parte a satului se mai 

numește Sărăieni. Datorită coloniștilor care s-au stabilit în sat și faptului că ei beneficiau de numeroase scutiri fiscale, 

așezarea a luat numele de Slobozia Mare. 

Biserica din satul Slobozia Mare s-a construit în anul 1871, în formă de cruce și la fiecare din cele patru extremități se 

înălțau cîte patru coloane. Era cea mai mare și mai frumoasă biserică dintre Reni și Cahul. Clopotnița bisericii avea cinci 

clopote: trei clopote mari și două mici. Clopotele mari erau lovite pe rînd, cele mici simultan; sunetul produs de aceste 

clopote ca o adevarată orchestră se auzea pana la Galați. 

În 1960 autoritățile sovietice au demolat biserica. 

 

LACUL BELEU este un lac natural din lunca Prutului, în sudul Republicii Moldova (raionul Cahul). 

Lacul Beleu este situat pe cursul râului Prut. Suprafața medie a oglinzii lacului este de 6,26 km², Beleul fiind unul din cele 

mai mari lacuri naturale din Republica Moldova. Volumul de apă e de 8,39 mln/m3. După provenență lacul Beleu este un 

relict al Dunării și are o vârstă de 5-6 mii ani. Lungimea lacului este de 5 km, lățimea - 2km, adîncimea medie 0,5-1,5 m, 

adîncimea maximă fiind de 2,5 m. Nivelul apei din lac în mare măsură depinde de nivelul apei din Dunăre și din Prut. 

În Beleu se întâlnesc peste 20 de specii de pești, inclusiv plătica-de-Dunăre, bibanul-soare, țigănușul-bătrân, crapul, șalăul, 

văduvița ș.a. Lacul Beleu face parte din Rezervația naturală Prutul de Jos. 

Lacul Beleu, parte componentă a rezervației științifice „Prutul de Jos”, este situat în partea de Sud-Vest a Republicii 

Moldova, în cursul inferior al Prutului, între localitățile Slobozia Mare și Văleni, raionul Cahul, la 204 km de or. Chișinău pe 

drumul național R34. Coordonatele geografice ale lacului Beleu sunt: 45˚ 36' 32" lat Nord 28˚ 9' 14" long. Vest. Lacul Beleu 

ocupă 628 ha, aproximativ 2/3 din întreg teritoriul rezervației, este înconjurat de pajiști inundabile și mici păduri de 

sălcișuri amenajate insular. Are o lungime de 5 km și o lățime de 2 km, suprafața medie a oglinzii lacului constituie 6,26 

km², este unul din cele mai mari lacuri din Republica Moldova. Hidrografia acestui lac s-a format în depresiunea râului 

Prut, cândva cu 13 mil. ani în urmă făcând parte din întinderea vastă a mării Sarmațiene. Lacul are o vechime de 5-6 mii 

de ani, iar după proveniență este un relict al Dunării. Cercetând harta fizică a Republicii Moldova, se observă o formă 

ovoidală a lacului, cu o întindere de la Nord-Vest spre Sud-Est. Malul lacului este brăzdat de îngrămădiri de nisip și calcare 

în regiunile de luncă, iar în regiunile împădurite insulare predomină mâlul. 
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TUDOR VLADIMIRESCU 

 

            

Comuna Tudor Vladimirescu este una din localitãtile rurale mari ale judetului Galati si 

se aflã asezatã pe malul stâng al râului Siret, la distanta de 35 km sud-est de municipiu 

Tecuci si la 40 km nord-est de municipiu Galati avand o suprafatã de 5.552ha. 

 

 

 

DATE GENERALE
134

 

Tudor Vladimirescu este o localitate în judeţul Galaţi, situată în Lunca Siretului. Comuna Tudor Vladimirescu este aşezată 

pe DN 25 Galaţi – Tecuci, la o distanţa de 43 km de Galaţi şi la 42 km de Tecuci şi se învecinează în partea de sud cu râul 

Siret, pe malul căruia se află o perdea de protecţie ce cuprinde speciile: salcie, plop, salcâm. În partea de est comuna se 

învecinează cu satul Vameş, care aparţine comunei Piscu. La vest se află satul Hanu Conachi, care aparţine 

comunei Fundeni, iar în partea de nord a localităţii se află terenuri ce aparţin comunei Lieşti. 

Are ca vecini:  la nord Liesti si Fundeni,  la vest Fundeni si raul Siret,  la est Slobozia Conachi si Piscu,  la sud Namoloasa si 

raul Siret . 

Conform datelor de la ultimul recensământ din 2002 populaţia comunei numără 6300 locuitori, suprafaţa totală fiind de 

5443 ha, din care 344 ha intravilan. 

Relief. Comuna Tudor Vladimirescu este situatã pe douã subunitãti geomorfologice de bazã Câmpia Tecuciului ca 

subunitate a Câmpiei Române pentru zona de terasã nord de Siret si Câmpia Siretului Inferior pentru zona de luncã din 

sudul teritoriului. Zona de terasã din teritoriu apartine Câmpiei Tecuciului, relieful are un grad mic de fragmentare având 

în general o orientare pe directia N-S. Fragmentarea este datã de cele 2 vãi care strãbat teritoriu – Valea Gerului strãbate 

teritoriu de la N-S, - Valea Cãlmãtui strãbate teritoriu pe o micã distantã în partea de vest. Zona de terasã are aspectul 

unei câmpii plane, usor ondulate, energia reliefului în aceastã zonã de terasã este foarte micã cu înãltimi cuprinse între 7-

8 m deasupra nivelului luncii. 

Florã si faunã. Teritoriul comunei Tudor Vladimirescu apartine formatiunii vegetale de stepă. Alcãtuirea floristicã a stepei 

se mai poate identifica prin ierburile ruderale sau prin cele existente între plantele de culturã si amintim urmãtoarele 

SETARIA GLAUCA- mohor, AGROPIRUM RP-pir, CIRSIUM ARVENSE-pãlãmida, SINAPSIS ARVENSIS- rapita, ATRIPLEX 

TATARICA- cãprita, ARTEMISA AUSTRIACA- pelenita.  

Comuna Tudor Vladimirescu apartine bazei hidrografice a râului Siret. Râul Siret formeazã hotarul de sud al teritoriului 

comunei pe o lungime de 12 km, despãrtindu-l de comuna Nãmoloasa, Siretul primeste doi afluenti importanti pârâul 

Gerul si pârâul Cãlmãtui. 

Clima. Comuna Tudor Vladimirescu apartine în totalitate sectorului cu climã continentalã, verile sunt foarte calde si 

uscate, iar iernile geroase marcate de viscole puternice. Vânturile care bat în aceastã zonã sunt cele de N, N-E care au o 

frecventã de 16,1 si respectiv 19,8 si o intensitate de 5,3 si 4,2. 

Agricultura este o ocupaţie frecventă o locuitorilor comunei. Culturile specifice sunt porumbul, grâul, floarea soarelui, viţa 
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de vie. În comună activează mai multe ateliere de tâmplărie şi o fabrică de mobilă, un cabinet veterinar şi un centru 

madical de permanenţă. 

 

SCURT ISTORIC (MONOGRAFIA COMUNEI)
135

 

În ceea ce priveşte istoricul acestei comunităţi, prima atestare documentară datează din anul 1882, când comuna se 

numea Prival, iar în urma inundaţiiolr catastrofale, comunei i s-a dat numele simbolic de Tudor Vladimirescu, după 

numele marelui conducător al revoluţiei din 1821. 

În comună activează un liceu cu profil teoretic, o şcoală generală cu clasele I – VIII, două şcoli primare şi două grădiniţe. În 

localitate funcţionează Caminul Cultural „Mitică Iancu”, în cadrul căruia se află şi biblioteca comunală. Căminul Cultural a 

fost construit în anul 1957, iar din anul 2002 poartă numele actorului Mitică Iancu, fiu al satului, care a decedat în anul 

2001, în urma unui incendiu. 

 

VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Sud-Vestul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu judeţul Brăila, şi în special cu Unitaţile 

Adminstrativ Teritoriale: Măxineni 

MĂXINENI (JUD. BRĂILA)
136

  este o comună în județul Brăila, Muntenia, România, formată din satele Corbu Nou, Corbu 

Vechi, Latinu,Măxineni (reședința) și Voinești. 

Comuna se află în nord-vestul județului, pe malul drept al Siretului (care formează limita cu județul Galați), la vărsarea 

Buzăului în acesta. Este traversată de șoseaua  DN23 care leagă orașele  Brăila și Focșani.  În satul Latinu, din această 

șosea se ramifică șoseaua județeană DJ202B, care merge pe malul drept al Buzăului, spre sud-vest, către  Scorțaru Nou, și 

mai departe spre sud către Gemenele. 

În comuna Măxineni se află ruinele bisericii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” a fostei mănăstiri Măxineni, clasificată 

drept monument de arhitectură de interes național. Biserica se afla pe malul Siretului, la 9 km nord-nord-est de satul 

Măxineni și a fost construită în anii 1636–1637 și refăcută în 1859. 

În rest, în comuna Măxineni există alte două obiective incluse în lista monumentelor istorice din județul Brăila ca 

monumente istorice de interes local. Unul este clasificat ca monument de arhitectură, ansamblul de arhitectură populară 

din satul Corbu Vechi, delimitat de perimetrul caselor lui Nicolae Chirpac, Ion Dănilă și Virgil Sandu. Celălalt este clasificat 

ca sit arheologic, aflat la 500 m de gura de vărsare a Buzăului, lângă satul Voinești. Situl cuprinde o așezare și o necropolă 

datând din secolele al XVI-lea–al XVII-lea. 

Activitati specifice zonei: Pescuit, Agricultură, Creşterea animalelor, Împletituri din răchită, Comerţ prin magazine 

specializate şi prin târg organizat săptămânal 

Activitati economice principale: Confecţionat încălţăminte, Prelucrare lapte, Morărit, Prelucrare cherestea, Prestări 

servicii în agricultură, Vulcanizare, Activitate bancară, Activitate farmaceutică 

Tâmplărie PVC 
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UMBRĂREŞTI 

 

 

 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. 

 

 

 

 

DATE GENERALE
137

 

Suprafata: 8063 ha, Intravilan: 626 ha, Extravilan: 7437 ha 

Asezarea geografica: Localitatea se află situată la 70 km de reşedinţa de judeţ, 40 km de municipiul Tecuci pe DN 25A 

Activitati specifice zonei: Agricultură (legumicultură, zootehnie, cultură mare, viticultură, plante tehnice, silvicultură) 

Activitati economice principale: Morărit, Exploataţii agregate de balastieră, Comerţ, Mică industrie 

Evenimente locale: 2 iulie - Ziua comunei 

Facilitati oferite investitorilor: Concesionare terenuri 

Proiecte de investitii:  Asfaltare drumuri comunale, Construire dispensar uman sat Condrea, Înfiinţare piaţă en-gros sat 

Umbrăreşti-Deal, Realizare bază sportivă cu teren de fotbal tip 1 

Canalizare comună, Execuţie reţea de alimentare gaze naturale 

 

SCURT ISTORIC (MONOGRAFIA COMUNEI)
138

 

Comuna Umbrăreşti este situată în partea de vest a judeţului Galaţi, în partea de nord învecinându-se cu teritoriul 

comunelor Movileni şi Barcea, la est cu teritoriul comunei Cudalbi, iar la sud cu teritoriul comunei Iveşti. Coordonatele 

geografice ale comunei Umbrăreşti sunt 45°42' latitudine nordică şi 27°27' longitudine estică. Din punct de vedere al 

reliefului, comuna Umbrăreşti se încadrează în categoria câmpie, teritoriul comunei fiind poziţionat în extremitatea nord-

estică a Câmpiei Române, sectorul Câmpia Tecuciului, în zona de contact cu Podişul Central Moldovenesc. Din punct de 

vedere hidrografic, întreg teritoriul comunei aparţine de bazinul inferior al Bârladului şi al Siretului, cu pâraiele Corozel şi 

Bârloviţa. Principalele tipuri de sol sunt din categoria cernoziomurilor, a solurilor aluvionare şi luto-argiloase. Datorită 

acestor condiţii naturale, o bună parte a tentoriului a fost acoperit în vechime cu întinse păduri, în care predomina 

stejarul şi ulmul, inclusiv în zona de pe terasa de est a Bârladului. Mici suprafeţe din codri de odinioară se mai pastrează în 

lunca Bârladului, Pădurea Barcei, la nord de Umbrăreşti şi Pădurea Torceşti, în sudul comunei, aceasta din urmă fiind 

declarată zonă naturală protejată. 

Pe întreg teritoriul comunei au fost descoperite mărturii arheologice din diferite perioade istorice, începând cu neoliticul 
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şi epoca bronzului, continuând cu mărturii din epoca fierului, perioada daco-getică şi cea daco-romană, cu elemente ce 

atestă locuirea umană în perioadele secolelor IV-V p. Chr.(cultura Sântana de Mureş), şi secolele VIII-XI p. Chr.(cultura 

Dridu), încheind cu perioada medievală şi modernă. Cele mai vechi mărturii arheologice datează din perioada neolitică, 

numeros material arheologic fiind descoperit prin cercetări de suprafaţă în zona de nord-est a satului Tămăşeni. În 

această zonă a fost depistată o aşezare datând din neoliticul târziu, destul de întinsă(5-6 hectare), cu materiale specifice 

culturii Gumelniţa. Au fost făcute numeroase alte descoperiri întâmplătoare, pe teritoriul comunei, de materiale 

ceramice, monede, obiecte din sticlă şi metal, din diferite perioade istorice. Se constată că pe întreg teritoriul ocupat 

astăzi de comuna Umbrăreşti au fost descoperite mărturii arheologice din neolitic până în epoca modernă. Se remarcă 

însă o mai mare densitate a acestor mărturii la nord, nord-est de fostul sat Tămăşeni, precum şi în zona actualului sat 

Siliştea unde, datorită surprinderii materialelor arheologice, ce argumentează o locuire continuă din preistorie până în 

evul mediu, se consideră a fi fost nucleul obştii săteşti teritoriale, din care se vor desprinde apoi celelalte sate. 

Stabilirea începuturilor comunităţii rurale de pe teritoriul actualei comune Umbrăreşti este dificil de făcut în absenţa unor 

izvoare scrise, ce apar abia în secolele XV-XVI, când se fac primele menţiuni privitoare la acest spaţiu. Hotarele istorice ale 

obştii Umbrăreştilor erau mult mai întinse decât teritoriul de azi al comunei Umbrăreşti, întinzându-se la est până la Valea 

Herataului, la vest dincolo de albia actuală a Siretului, până la pârâul Dimaci, la nord în linii mari pe actualul hotar cu 

Barcea şi Umbrăreşti, iar la sud este tot un hotar convenţional ce pleacă de la Valea Herataului, având la sud moşia 

Blăjerilor, de pe actualul teritoriu al Iveştiului, trecând peste Bârlad şi Siret până la pârâul Dimaci. Procesul de aservire a 

teritoriului obştilor şi a populaţiilor din acestea, de către domnie şi boierime, poate fi surprins documentar şi în evoluţia 

comunităţii umbrăreştene.  

Astfel o primă parte a teritoriului ce se consideră a fi fost locuit de obştea umbrăreşteană şi anume perimetrul aflat între 

Bârlad şi Bârloviţa, pe teritoriul Torceştilor, în sudul comunei actuale, este pus prin hrisovul domnesc din 15 iulie 1448, în 

grija şi sub ascultarea boierilor Cernat ploscarul şi fratelui său, Şteful. O altă parte din localitate numită „Ţigăneii”, situată 

între Bârloviţa şi Siret, care este amintită într-un document de la Ştefan cel Mare, din anul 1495, emis la Vaslui în 12 

ianuarie, este dăruită de către domnitor lui Alexa, Giurca, Dragoşe şi lui Giurgiu(„un sat la Dimaci, anume Ţigăneii”). 

Partea de sus a obştii umbrăreştene va deveni proprietate boierească începând cu secolul al XVII-lea, când satele şi 

moşiile Bozieşti, Umbrăreşti, Tămăşeni sunt amintite în documente având diferiţi proprietari. Printre proprietarii moşiilor 

din arealul umbrăreştean amintim, pe Gavriliţă Costache, care la 1685 lasă pământurile din Umbrăreşti fiului cu numele 

de Costachi, pe Iordache Costache ce devenea stăpân pe moşia Ţiganeii, pe hatmanul Isac Balica, ce stăpânea Bozieştii de 

Jos şi Bozieştii de Sus, familia Corpaci, ce aveau în posesie Tămăşenii, dintre care cel mai cunoscut ramâne vornicul 

Ionaşco Corpaci, amintit într-un document de la 1687. În secolul al XVIII-lea îl întâlnim pe Manolache Costache stăpân pe 

moşia Umbrăreşti, Gavril Conachi la Tămăşeni, iar Gavril Miclescu în Bozieşti de Jos.  

Comuna actuală Umbrăreşti cuprinde satele Umbrăreşti, Umbrăreşti-Deal, Torceşti, Salcia, Condrea şi Siliştea. :Dintre 

actualele localităţi componente, cea mai veche datare o are satul Torceşti, care este atestat în noiembrie 1633. 

Umbrăreşti este atestat la 28 noiembrie 1635, fostul sat component, Bozieşti la 4 aprilie 1645, Tămăşeni la 1687, Condrea 

la 1774. Siliştea apare ca sat la 1864, în urma împroprietăririi din acel an, iar Salcia ca sat în comuna Umbrăreşti, la 1871. 

Umbrăreştii-Deal este înfiinţat în 1933. 

Atestat la 1633, Torceşti apare spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, la 1772, ca sat în ţinutul Tecuci, ocolul Bârladului, în 

proprietatea vistiernicei Anastasia Racoviţă. În anul 1803 apare înregistrat tot în ocolul Bârladului, dar ca proprietar apare 

spătarului Alecu Greceanu. În 1832, include satul Poşta Torceşti, ce a fost la sud-est de Torceşti, pentru ca în anul 

următor, 1833, să treacă la ocolul Siretului. Este denumit, în acest timp, Torceni. Apoi pierde o parte din teritoriu, pe care 

se formează satul Slobozia Torceşti, în 1838, iar în 1845 include siliştea Ţigănei, atestată la 12 ianuarie 1495, ce fost la 
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sud-est de satul Condrea. În 1859, cuprinde cătunul Cioara (a fost înspre satul Iveşti) şi satul Blăjerii de Sus. La 1864 este 

comună în judeţul Tecuci, plasa Bârlad, formată din satele Blăjerii de Sus şi Torceşti. Comuna Torceşti este desfiinţată în 

1875 şi satul Torceşti trece la comuna Iveşti. În 1929 devine sat în comuna Barcea, când pe o parte din teritoriu se 

formează satul Atârnaţi, care dispare în anul 1956, fiind înglobat în satul Iveşti. Trece la comuna Umbrăreşti în 1931 şi 

pierde peste un deceniu, cătunul Cioara, alipit la satul Blăjerii de Sus. Prin legea din 1968 devine sat component al 

comunei Umbrăreşti. 

Condrea apare ca sat în ţinutul Tecuci, ocolul Bârladului, la anul 1774, înregistrat în recensământ împreună cu satul 

Umbrăreşti. În 1833 apare în ocolul Siretului şi este numit satul Condrii. În anul 1864, devine sat component al comunei 

Umbrăreşti, pentru ca la 1876 să treacă la comuna Iveşti şi să revină la Umbrăreşti în 1887. În anul 1929 este inclus în 

comuna Barcea şi readus la comuna Umbrăreşti în anul 1931. La reorganizarea administrativă, de după cel de al doilea 

război mondial, devine comună în raionul Tecuci, în 1956, formată din satele Condrea, Salcia şi Siliştea. Este desfiintată în 

1968, când rămâne sat al comunei Umbrăreşti. 

Salcia apare ca sat în comuna Umbrăreşti, în anul 1871, pentru ca la 1876 să treacă la comuna Iveşti şi să revină în 1887, 

la comuna Umbrăreşti. Ca şi Condrea, în 1929, Salcia este inclusă în comuna Barcea, trecând apoi, în 1931, la comuna 

Umbrăreşti. 

Deşi urmele arheologice demonstrează o locuire din cele mai vechi timpuri, îndeosebi în perioada medievală, 

satul Siliştea apare distinct consemnat în documente abia la împroprietărirea din 1864. 

Umbrăreştii-Deal, este înfiinţat în 1933, când se numea Generalul Eremia Grigorescu, dependent de comuna Umbrăreşti, 

pentru ca în 1950 să primească numele de Vasile Roaită. Prin Legea nr. 35 din 18 mai 1996 (MO nr. 102, 29 mai 1996) 

primeşte denumirea Umbrăreştii-Deal. 

Atestat încă de la 1635, Umbrăreşti apare la începutul secolului al XVIII-lea, în documentele de epocă, ca două unităţi 

fiscale distincte, partea răzeşească şi cea boierească. La 1772, Umbrăreştiul apare ca sat în ţinutul Tecuci, ocolul 

Bârladului, fiind în proprietatea logofetesei Manolochioaia Costache, iar în 1774 este înregistrat împreună cu Slobozia 

Condrea. Satul şi moşia devenite boiereşti vor include comunităţile din Siliştea, Bozieşti si Tămăşeni şi vor forma din 1803 

o singură unitate administrativă şi fiscală sub numele de Slobozia-Umbrăreşti, cu pecete satească proprie. Tot la 1803 

satele Umbrăreşti şi Slobozia-Umbrăreşti se aflau în proprietatea vornicului Gavril Conachi. În 1832, pierde satul Slobozia 

Condrea, iar un an mai târziu, devine sat în ocolul Siretului. 

În anul 1875 comuna Umbrăreşti este desfiinţată şi satul trece la comuna Iveşti. După 12 ani, comuna Umbrăreşti este 

reînfiinţată în plasa Bârlad-Nicoreşti, fiind formată din satele Condrea, Salcia, Siliştea şi Umbrăreşti. 

După al doilea război mondial, Umbrăreştiul este comună în regiunea Putna, raionul Tecuci(1950), formată din satele 

Condrea, Salcia, Siliştea, Slobozia (în loc de Slobozia Umbrăreşti), Torceşti, Umbrăreşti şi Vasile Roaită (în loc de Generalul 

Eremia Grigorescu), iar din 1952 include şi satul Tămăşeni. În 1954 este comună în Regiunea Galaţi, raionul Lieşti, iar în 

1956 pierde satele Condrea, Salcia şi Siliştea, pentru ca în 1965 să treacă în raionul Tecuci. La reorganizarea administrativă 

din 1968 se înfiinţează comuna Umbrăreşti, inclusă în judeţul Galaţi, fiind formată din satele Condrea, Salcia, Siliştea, 

Torceşti, Umbrăreşti şi Umbrăreşti-Deal. 

 

VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Vest-ul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu Jud. Vrancea,  în special cu Unitaţile 

Adminstrativ Teritoriale: Suraia. 
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SURAIA (JUD. VRANCEA)
139

 este o comună în județul Vrancea, Moldova, România, formată numai din satul de reședință. 

Comuna se află în extremitatea de est a județului, pe malul drept al Siretului, râu ce formează limita cu județul Galați. Este 

traversată de șoseaua județeană DJ204D, care o leagă spre sud de Vulturu (unde se termină în DN23) și spre nord-vest 

deBiliești, Vânători și Focșani (unde se termină în DN2). La Suraia DJ204D se intersectează cu DJ204G, care duce spre sud 

la Vulturu. Prin comună trece și Calea ferată Făurei–Tecuci, pe care este deservită de halta de mișcare Suraia. 

Singurul obiectiv din comuna Suraia inclus în lista monumentelor istorice din județul Vrancea ca monument de interes 

local este monumentul eroilor din Războiul Ruso-Turc (1877-1878), clasificat ca monument memorial sau funerar și aflat 

în centrul satului Suraia. 

Suprafata:4851 ha, Intravilan:830 ha, Extravilan:4021 ha, Populaţie:5800, Gospodării:5800,  

Aşezare geografică:Localitatea se află situată în partea de răsărit a judeţului Vrancea, pe malul drept al Siretului 

Activităţi specifice zonei: Exploatare agregate minerale, Împletituri, Împletituri, Pomicultură, Cultura cerealelor 

Activităţi economice principale: Legumicultură, Pomicultură, Comerţ 

Obiective turistice:Lunca Siretului cu salba de lacuri, în care se poate practica pescuitul 

Facilităţi oferite investitorilor: Reţea de alimentare cu apă, Forţă de muncăMaterie primă pentru marochinărie, textile, 

lactate şi carne, Acces la drum judeţean, 

Proiecte de investiţii: Modernizare drumuri comunale, Construire sală de sport, Reabilitare sediu primărie, Reabilitare 

cămin cultural 

 

 

VLĂDEŞTI 

 

 

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. 
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 Suprafata teritoriului administrativ al comunei Vladesti apartine  sectorului de clima temperat-continentala datorita 

pozitiei geografice estice in cadrul tarii. Temperatura medie anuala este de 10 - 10.5 grade C. In general, verile sunt foarte 

calde, temperatura medie a lunii iulie fiind de 21.7 - 22.6 grade C. In schimb, iernile sunt destul de aspre, cu o durata 

medie a intervalului de inghet cuprins intre 160 - 200 zile si cu temperatura medie a lunii ianuarie de aproximativ - 3.5 - 
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3.1 grade C. Precipitatiile inregistreaza valori medii cuprinse intre  426 – 500 mm/an iar zilele de ninsoare sunt 

aproximativ 41-50/an. Vanturile dominante sunt cele din directiile nord si nord-est. Viteza medie a vantului se situeaza in 

jurul valorii de 3-4 m/s. In ceea ce priveste radiatia solara, aceasta este cuprinsa intre  117 -125 kcal/cm cubi/an iar durata 

de stralucire a soarelui intre 2000-2150 ore/an. Din punct de vedere al vegetatiei, pe teritoriul administrativ al comunei 

Vladesti o larga dezvoltare o cunoaste etajul stepei si intr-o proportie mai mica etajul silvostepei. 

 

SCURT ISTORIC (MONOGRAFIA COMUNEI) 

Comuna Vlădeşti este aşezată la hotarul de răsărit al ţării, pe malul drept al râului Prut, la graniţa cu Republica Moldova şi 

se învecinează la nord cu comuna Oancea, la sud cu comuna Măstăcani, la est Republica Moldova şi la vest cu 

comuna Fârţăneşti.  

Comuna Vlădeşti are în componenţă două localităţi: satul Vlădeşti şi satul Brăneşti, care sunt străbătute de DN 26 Galaţi-

Oancea. Satul de reşedinţă al comunei este Vlădeşti care este aşezat în partea de nord a teritoriului. Distanţa faţă de 

principalele aşezări urbane este de 48 Km până la municipiul Galaţi, reşedinţa judeţului; 32 Km până la oraşul Târgu Bujor. 

Suprafaţa totală a comunei este de 6105 ha din care 316 ha intravilan şi 5789 ha extravilan, iar populaţia este de 2255 

locuitori. 

Cele două sate ale comunei Vlădeşti datează din perioada 1450-1500 când conform unor legende locale s-au înfiripat şi 

stabilit primele aşezări. Investigaţiile întreprinse nu au descoperit nici un document scris care să certifice existenţa 

primelor aşezăminte pe aceste meleaguri. Târziu prin anul 1830 apare într-o carte religioasă existenţa în biblioteca 

Parohiei Vlădeşti a unui vornic al cărei nume este indescifrabil, care donează aceasta carte bisericii Paşcani (denumirea 

veche a părţii de nord a satului). Deasemenea partea exterioară a clopotului bisericii este marcată cu anul 1831. 

Despre existenţa satului Brăneşti singurul document este acela în care se precizează anul construirii clădirii şcolii de 4 ani 

(1899). În componenţa comunei Vlădeşti a fost şi satul Roşcani până în anul 1933, când a obţinut statut de comună. 

Menţionăm că între anii 1937-1950 satul Brăneşti a obţinut statut de comună, satul Vlădeşti rămânând comună cu un 

singur sat, iar din anul 1950 şi până în anul 1955 satul Brăneşti este inclus din nou în cadrul comunei Vlădeşti pănă în anul 

1956, cănd obţine din nou statut de comună. Actuala organizare administrativ-teritorială datează din anul 1968 când este 

desfiinţată comuna Brăneşti, această localitate păstrându-şi statutul de sat component împreună cu satul Vlădeşti şi 

constituind comuna Vlădeşti. 

    Comuna este cunoscuta si recunoscuta in judet si nu numai pentru balta Vladesti si crescatoria de pesti care se afla 

acolo, in primul rand pentru crapul care se poate pescui acolo dar si pentru alte specii de pesti. 

    Comuna Vladesti este de asemenea riverana unuia din cei mai importanti afluenti ai Dunarii, raul Prut. 

 

VECINĂTĂŢI - Aflându-se în Est-ul judeţului Galaţi, aceasta se învecinează cu Republica Moldova, Raionul Cahul, şi în 

special cu satele: Manta şi Lacul Manta 

SATUL MANTA
141

  este o localitate in Raionul Cahul situata la latitudinea 45.8061 longitudinea 28.1833 si altitudinea de 

27 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administrarea or. Cahul. Conform recensamintului din anul 2004 

populatia este de 2 917 locuitori. Distanța directă pîna în or. Cahul este de 10 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău 

este de 140 km. 
Satul Manta - Localitati in raza de 10 km: 

2 km - distanța directă pînă la Satul Paşcani din Raionul Cahul -  

                                                           
141 http://localitati.casata.md/index.php?action=viewlocalitate&id=1732 

http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php/Oancea
http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php/M%C4%83st%C4%83cani
http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php/F%C3%A2r%C5%A3%C4%83ne%C5%9Fti
http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php/Municipiul_Gala%C5%A3i
http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php/T%C3%A2rgu_Bujor
http://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewraion&id=1700
http://localitati.casata.md/index.php?l=ro&action=viewlocalitate&id=1701
http://localitati.casata.md/index.php?action=viewlocalitate&id=1732
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5 km - distanța directă pînă la Satul Crihana Veche din Raionul Cahul -  

5 km - distanța directă pînă la Satul Vadul lui Isac din Raionul Cahul -  

10 km - distanța directă pînă la Satul Colibaşi din Raionul Cahul – 

 Satul Manta - Distanțe: 

Distanța directă pîna în or. Cahul este de - 10 km  

Distanța directă pîna în or. Chişinău este de - 140 km  

Lacul Manta este un lac de dimensiuni impunătoare, care este cel mai mare lac natural de pe teritoriul R.Moldova. Acest 

bazin acvatic s-a format în urma revărsării rîului Prut, care şi-a format un spaţiu de relaxare în drumul său grăbit către 

mare.De pe Dealul satului se văd ca în palmă bălţile lacului Manta din lunca Prutului Bădelnicul, Dracile, Rătundul, 

Lişteavul, Bătcăriile, Tinosul. Gîrlele – Balacea, Ciortul, Surda. Pretutindeni stufării, grinduri, ostrove (insuliţe) şi popînzaci 

(Insule plutitoare). În împrejurimile comunei Manta pot fi întilnite: cormoranul, barza albă, egreta, cocostîrcul, stîrcul, 

liştiţă, bîtlan, postîrnacul, cocor, pelicanul, pescăruşul, lebede, enot, nutria, ţistarul, vulpe, pisica sălbatică, melci de apă, 

midii, broaşte ţestoase, mistreţul, căprioarele, nufărul alb, nufărul galben, nuca de apă şi alte specii de plante şi animale 

incluse in Cartea Roşie a Moldovei. 
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Sursa : Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institulul Naţional de Statistică, https://statistici.insse.ro/shop/ 
 

Fig. 45 -  Sporul natural în cele 34 UAT-uri componente din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/ frontalieră în anul 
2010 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din Fişa localităţii, 2010 
 

Fig. 46 - Evoluţia ratei mortalităţii infantile la nivel teritorial în perioada 2000-2009 
Sursa : Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institulul Naţional de Statistică, https://statistici.insse.ro/shop/ 
 

Fig. 47 - Dinamica numărului populaţiei în anul 2010 în cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita 
administrativă/frontalieră 

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor din Fişa localităţii, 2010 
 
Fig. 48 - Mişcarea migratorie a populaţiei în cele 34 UAT-uri componente din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/ 
frontalieră în anul 2010 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din Fişa localităţii, 2010 
 
Fig. 49 - Sporul migratoriu în anul 2010 în cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/ frontalieră 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din Fişa localităţii, 2010 
 
Fig. 50 - Rata netă de migraţie în anul 2010 în cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/ frontalieră 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din Fişa localităţii, 2010 
 
Fig. 51 - Bilanţul demografic general în anul 2010 în cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita 
administrativă/frontalieră 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din Fişa localităţii, 2010 
 

Fig. 52 - Indicele dezvoltării sociale locale în cele în cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita 
administrativă/frontalieră la nivelul anului 2008 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din valorile indicelui de dezvoltare a comunelor, 
https://sites.google.com/site/dumitrusandu/bazededate 
 

Fig.53 - Sinteza analizelor în cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/frontalieră 
Sursa: Contribuţia autorului 
 

Fig. 54 - Harta solurilor din județul Galați 
 
Fig. 55 - Harta geologică Județul Galați 
 
Fig. 56 - Harta hidrologică a județului Galați 
 
Fig. 57 - Tabelul ariile protejate din Județul Galați 

Sursă: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Lista siturilor Natura 2000 
 
Fig. 58 – Tabelul ariile protejate din județul Galați care dețin custode 

Sursa: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Lista siturilor care au custodie 
 

Fig. 59 - Harta ariilor protejate din județul Galați. 
 
Fig. 60 - Tabelul Distribuția principalele tipuri de habitate din județul Galați 

Sursa: conform fişelor siturilor Natura 2000 din judeţul Galaţi 

https://statistici.insse.ro/shop/
https://statistici.insse.ro/shop/
https://statistici.insse.ro/shop/
https://sites.google.com/site/dumitrusandu/bazededate
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Fig. 61 - Tabelul  Valorile înregistrate în luna iulie 2013 

Sursa: Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi 
 
Fig. 62 - Tabelul Distribuția pe activități ale economiei naționale 

Sursă, INS, Balanța Forței de Munca anul 2011 
 
Fig. 63 Tabelul Șomajul înregistrat în ianuarie-aprilie 2012 în județul Galați 

Sursa: A.J.F.M Galați 
 
Fig. 64 Tabelul Populaţia şcolară din învăţământul de toate gradele (inclusiv învăţământul particular) 

Sursă: Direcția Județeană de Statistică Galați 
 

Fig. 65 Tabelul Învăţământ de arte și meserii 
Sursa: INS Galaţi - Anuar  Statistică, ediţia 2009 
 

Fig. 66 - Evoluţia PIB la nivel judeţean regional şi naţional 2002-2010 
Sursa: Anuarul Statistic al României, 2011 

 
Fig. 67 - Evoluţie PIB/cap de locuitor la nivelul regiunilor de dezvoltare, 1999-2010 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică, 
http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm 
 

Fig. 68 - Ponderea PIB-ului la nivelul regiunilor de dezvoltare, 2010 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică, 
http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm 

 
Fig. 69 - Evoluţia PIB în Regiunea Sud-Est pe judeţe componente în perioada 2000-2010 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Regională de Statistică Brăila, 
http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/pages/index.ro.do 

 
Fig. 70 - Ponderea PIB-ului judeţean în totalul Regiunii Sud-Est, 2010 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Regională de Statistică Brăila, 
http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/pages/index.ro.do 

 
Fig. 71 - Produsul Intern Brut pe categorii de resurse la nivelul Regiunii Sud-Est, 2010 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Regională de Statistică Brăila, 
http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/pages/index.ro.do 

 
Fig. 72 - Evoluţia productivităţii muncii exprimată ca VAB/ cap locuitor la nivel regional, naţional şi European, 2003-2007  

Sursa: Audit Teritorial Regiunea Sud-Est, 2010-2020, pag.67, 
http://www.adrse.ro/DezvoltareRegionala/DezvoltareRegionala.aspx 

 
Fig. 73 - Clasificarea solurilor pe clase de calitate în judeţul Galaţi 

Sursa: Studiu privind structura activităţilor economice, situaţia existentă şi tendinţe de dezvoltare, 2010, p. 29 
  

Fig. 74 - Comparaţia producţiei agricole ( % ) la nivel judeţean , regional şi naţional, 2008 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, 
http://www.galati.insse.ro/main.php 
 

Fig. 75 - Ponderea producţiei agricole ( % ) la nivelul judeţului Galaţi, 2011 
Sursa: prelucrare proprie pe baya datelor de la direcţia Regională de Statistică Brăila, 
http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t47_2011.htm?view=true 

 
Fig.76 - Suprafata fondului funciar (%) după modul de folosinţă la nivelul judeţului Galaţi 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, 
http://www.galati.insse.ro/main.php 

 
Fig.77 - Evoluţia suprafeţelor cultivate la nivelul judeţului Galaţi în perioada 2000-2011 

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Regională de Statistică Brăila, 
http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t47_2011.htm?view=true 

 
Fig. 78 - Ponderea suprafeţelor totale cultivate în regiunea Sud-Est, pe judeţe în anul 2011 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Regională de Statistică Brăila, 
http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t38_2011.htm?view=true 

 
Fig. 79 - Suprafaţa cultivată (ha) în funcţie de principalele culturi în judeţul Galaţi, 2011 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Regională de Statistică Brăila, 

http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm
http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm
http://www.adrse.ro/DezvoltareRegionala/DezvoltareRegionala.aspx
http://www.galati.insse.ro/main.php
http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t47_2011.htm?view=true
http://www.galati.insse.ro/main.php
http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t47_2011.htm?view=true
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http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t38_2011.htm?view=true 
 
Fig. 80 - Suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă la nivel de UAT, judeţul Galaţi 

Sursa : Centralizare proprie pe baza datelor din Fişa Localităţii, 2010 
 
Fig. 81 - Distribuţia exploataţiilor agricole pe localităţi în cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţiaflate la limita administrativă/ 
frontalieră 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Recensământul General Agricol 2010, http://www.rga2010.djsct.ro 
 
Fig. 82 - Evoluţia producţiei medii la hectar la principalele culturi în judeţul Galaţi în perioada 2000-2011 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică, https://statistici.insse.ro/shop/ 
 
Fig. 83 - Evoluţia suprafeţei viilor pe rod în judeţul Galaţi, 2004-2011 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, 
http://www.galati.insse.ro/main.php 

 
Fig. 84 - Volumul total de lemn recoltat în Regiunea Sud-Est, 2011 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică, 
http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm 

 
Fig. 85 - Amenajările piscicole din judeţul Galaţi 

Sursa : Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, http://www.anpa.ro/index.php?v=download&id=214 
 
Fig. 86 - Evoluţia producţiei animale în judeţul Galaţi în perioada 2004-2012 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, 
http://www.galati.insse.ro/main.php 

 
Fig. 87 - Evoluţia parcului de tractoare şi principalele maşini agricole în judeţul Galaţi, 1990-2012 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, 
http://www.galati.insse.ro/main.php 

 
Fig. 88 - Poderea parcului de tractoare şi principalele utilaje agricole în judeţul Galaţi, 2012 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, 
http://www.galati.insse.ro/main.php 

 
Fig. 89 - Ponderea populaţiei ocupate în agricultură în regiunea Sud-Est în anul 2011 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Regională de Statistică Brăila, 
http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t38_2011.htm?view=true 

 
Fig. 90 - Ponderea salariaţilor din agricultură la nivelul celor 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi aflate la limita 
administrativă/frontalieră, 2010 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din fişa localităţii, 2010 
 
Fig. 91 - Unităţi locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi şi clase de mărime, 2011 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Brăila, http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/ 
 
Fig. 92 - Cifra de afaceri, investiţiile brute,investiţiile nete şi personalul unităţilor locale active, din industrie, construcţii, comerţ şi 
alte servicii,  pe activităţi ale economiei naţionale, în Regiunea Sud-Est, 2011 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Brăila, 
http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t35_2011.htm?view=true 

 
Fig. 93 - Ponderea salariaţilor din industrie la nivelul celor 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi aflate la limita administrativă/frontalieră, 
2010 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din fişa localităţii, 2010 
 
Fig. 94 - Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în Regiunea Sud-Est, 2011 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Regională de Statistică Brăila, 
http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t57_2011.htm?view=true 

 
Fig. 95 - Capacitatea şi activitatea de cazare turistică înRegiunea Sud-Est şi judeţul Galaţi, 2000-2011 

Sursa : Direcţia Regională de Statistică Brăila, http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t58_2011.htm?view=true 
 
Fig. 96 - Evoluţia numărului de sosiri şi înnoptări – judeţul Galaţi – 2000-2011 

Sursa : Direcţia Regională de Statistică Brăila, http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t58_2011.htm?view=true 
 
Fig. 97 - Structura sectorului terţiar pe categorii de IMM-uri, în anul 2008 (CAEN Rev.1) 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Brăila, 
http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t35_2011.htm?view=true 

http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t38_2011.htm?view=true
http://www.galati.insse.ro/main.php
http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm
http://www.galati.insse.ro/main.php
http://www.galati.insse.ro/main.php
http://www.galati.insse.ro/main.php
http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t38_2011.htm?view=true
http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/
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Fig. 98 - Structura personalului angajat în sectorul terţiar în Regiunea Sud-Est, 2011 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Brăila, 
 http://www.braila.insse.ro/cmsbraila/rw/resource/r_t35_2011.htm?view=true 
 
Fig. 99 - Structura personalului angajat în sectorul terţiar în cele 34 UAT-uri din judeţul Galaţi aflate la limita administrativă/ 
frontalieră, 2011 

Sursa : Prelucrare proprie pe baza datelor din Fişa localităţii, 2010 
 
Fig. 100 - Ponderea salariaţilor angajaţi în sectorul terţiar în cele 34 UAT-uri din judeţul Galaţi aflate la limita administrativă/ 
frontalieră, 2011 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din Fişa localităţii, 2010 
 
Fig. 101- Diagnosticul teritorial general pentru domeniul socio-demografic 

Sursa: Contribuţia autorului 
 
Fig. 102- Diagnostic teritorial în cele 34 de UAT-uri din judeţul Galaţi care se află la limita administrativă/ frontalieră 

Sursa: Contribuţia autorului 
 
Fig. 103- Diagnosticul teritorial general pentru domeniul economic 

Sursa: Contribuţia autorului 
 
Fig. 104 - Relaţii teritoriale cu judeţele vecine şi Rep. Moldova/Ucraina posibile 

Sursa: Contribuţie proprie, PATJ Galaţi 
 

Fig. 105 - Relaţii frontaliere legate de spaţialitate 
Sursă: Contribuţie proprie 

 
Fig. 106 - Relaţii frontaliere legate de mobilitate (infrastructură) 

Sursă: Contribuţie proprie 
 
Fig. 107 - Relaţii frontaliere legate de patrimoniu cultural  

Sursă: Contribuţie proprie 
 

Fig. 108 - Structuri asociative la nivel de UAT  jud. Galaţi  
Sursă: Contribuţie proprie 
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GLOSAR TERMENI 

 

ATRACTIVITATEA RELATIVĂ A UNEI REGIUNI  
Ca localizare pentru întreprinderi, depinde în primul rând de accesul acestora la factorii de localizare ai regiunii 
care pot fi identificaţi pe baza unei oferte de elemente ce sunt necesare procesului de producţie (materii 
prime sau produse intermediare, forţa de muncă,  servicii, clienţi şi facilităţi de transport).  
• Calitatea locului reprezentată de caracteristicile specifice (terenuri/clădiri disponibile, preţul acestora, nivelul 
de impozitare, reglementări, calitatea infrastructurii, a mediului şi a serviciilor);  
• Oferta de "input" din regiune sau de la distanţe considerate optime din punctul de vedere al costurilor 
(materii prime, bunuri, servicii intermediare, informaţii, contacte personale, servicii de management sau 
cercetare ştiinţifică);  
• Piaţa forţei de muncă reprezentată de forţa de muncă disponibilă, pe diferite calificări, de preţ, de existenţa 
programelor de calificare sau de reconversie profesională;  
• Piaţa de desfacere reprezentată de consumatorii produsului final sau alte întreprinderi ce folosesc produsul 
intermediar.  

 AMTRANS 1A01 / Model conceptual şi metodologic  
POLI /CENTRE DE CREŞTERE /DEZVOLTARE  
• Polii de dezvoltare - teritorii sau localităţi în care se concentrează majoritatea investiţiilor şi care influenţează 
dezvoltarea regiunii înconjurătoare;  
• Poli ide creştere sunt echivalenţi cu cei de dezvoltare sau desemnează un sector sau o ramură de activitate 
care se dezvoltă într-un ritm rapid, atrăgând după sine dezvoltarea altor ramuri sau activităţi.  
• Polii secundari de creştere /dezvoltare în jurul oraşelor mari şi /sau dincolo de centura verde de protecţie a 
acestora au vizat controlul extinderii prin concentrarea policentrică.  
• Zonele /ariile urbane sunt compuse dintr-un pol urban şi dintr-o coroană de comune periurbane.  

(Urbanproiect – Modalităţi de abordare integrată  
a dezvoltării durabile a localităţilor urbane şi  

rurale - Pr. A.4 –faza 4.1 - 2002)  
CLASIFICAREA FUNCŢIONALĂ A ORAŞELOR  
Tipologie bazată pe specializarea funcţională a oraşelor, care ţine seama de o serie de indicatori complecşi ai 
activităţii economice şi ai vieţii social-culturale ai acestora. Conform acestei tipologii se individualizează oraşe: 
industriale, administrative, comerciale, agricole, culturale, universitare, turistice, cu funcţii de comunicare şi 
transport, etc.  

(Erdeli, G., – Dicţionar de geografie umană, Ed.  
Corint 1999)  

 
COLECTIVITATE LOCALĂ  
Totalitatea cetăţenilor din unitatea administrativ – teritorială.  

(Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215  
/2001) 

COMUNĂ  
Unitate administrativ- teritorială de bază care cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitatea de interese 
şi tradiţii, alcătuită din unul sau mai multe sate, în funcţie de condiţiile economice, social- culturale, geografice 
şi demografice. Satele în care îşi au sediul autorităţile publice ale comunei sunt sate reşedinţă.  

(Legea nr. 351 /2001 privind aprobarea Planului  
de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a  

IV- a - Reţeaua de localităţi, Anexa I)  
Comună urbană  
• categorie de comune cu populaţie predominant urbană (populaţia majoritară trăieşte  
din venituri provenind din alte sectoare decât cel primar) – utilizată în diferite ţări  
europene şi în România în perioada interbelică.  

(Urbanproiect - Materiale documentare)  
Supracomunalitate  
• Instituirea unei colectivităţi de arie urbană independentă care deţine propria sa  
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legitimitate politică – alegeri prin vot direct – şi propriile resurse fiscale.  
(Suire, M., Laruelle, N., - Cooperarea  

intercomunală, 1997) 
COMUNITATE LOCALĂ 
Entitate social umană ai cărei membrii sunt legaţi împreună prin locuirea aceluiaşi teritoriu şi prin relaţii 
sociale constante şi tradiţionale, consolidate în timp. Ea conţine la scară redusă, toate activităţile proprii unui 
sistem social.  

(Zamfir, C., Vlăsceanu. R., - Dicţionar de  
sociologie, 1993)  

CONSERVARE  
Ansamblul de măsuri care se pun în aplicare pentru menţinerea într-o stare favorabilă şi  refacerea habitatelor 
naturale şi a populaţiilor de specii de faună şi floră sălbatice.  

(Legea nr. 462 /2001 pentru aprobarea OUG nr.  
236 /2000 privind regimul ariilor naturale  

protejate, conservarea habitatelor naturale, a  
florei şi faunei sălbatice) 

DESCENTRALIZARE (en. Decentralisation)  
Reprezintă un concept politic care răspunde cererii locale pentru luarea deciziilor realizându-se prin împărţirea 
puterii, a unor funcţii şi activităţi între nivelul central, regional, local sau sectorial.  

(UNCHS Habitat - Institutional Arrangements  
for Regional, subnational, Development  

Planning)  
DEZVOLTARE DURABILĂ  
Satisfacerea necesităţilor prezentului, fără a se compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenţă şi 
dezvoltare.  

(Legea nr.350 /2001 privind Amenajarea  
Teritoriului şi Urbanismul şi Raportul  

Brundtland al CMMD din 1997)  
• Îmbină ecologia, economia şi socialul. Este o dezvoltare care respectă resursele naturale şi ecosistemele, 
suport al vieţii pe Pământ, care garantează eficacitatea economică, dar fără a pierde din vedere finalităţile 
sociale care sunt lupta contra sărăciei, împotriva inegalităţilor, împotriva excluderilor, prin căutarea echităţii.  

(Comisia Europeană - Erkki Liikanen – A investi  
în dezvoltarea durabilă, Articol)  

 27AMTRANS 1A01 / Model conceptual şi metodologic Ghid termeni de specialitate  
• (1) Principiu director cu conţinut de o însemnătate deosebită, care pune în relaţie cerinţele sociale şi 
economice, dintr-un teritoriu, pe de-o parte, cu funcţiunile sale ecologice, pe de altă parte. Armonizarea 
acestor factori se face printr-o amenajare de durată şi pe spaţii mari a teritoriului.  
• (2) Satisfacerea nevoilor generaţiei actuale astfel încât activităţile din prezent să nu  împiedice generaţiile 
viitoare să-şi satisfacă propriile nevoi.  

(Conseil Economique et Social: Developpment  
DURABLE DES ETABLISSEMENT HUMAINE, 1991)  

DEZVOLTAREA REGIONALĂ  
• Ansamblul politicilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, elaborate în scopul armonizării 
strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare sectorială  pe arii geografice, constituite în "regiuni de 
dezvoltare", şi care beneficiază de sprijinul Guvernului, al Uniunii Europene şi al altor instituţii şi autorităţi 
naţionale şi internaţionale interesate.  

(Legea nr. 350/ 2001 privind Amenajarea  
teritoriului şi Urbanismul, Anexa nr.2) 

• Dezvoltarea regională durabilă pe plan intraregional se realizează spaţial şi este stabilită printr-o reţea de 
planuri obligatorii ale Politicilor Reunite de Planificare Regională. Evitarea traficului şi transferul strategiilor de 
descentralizare concentrată a localităţilor din zona înconjurătoare reclamă strategii paralele pentru 
dezvoltarea oraşului interior şi densificarea centrului acestuia odată cu îmbunătăţirea calităţii mediului din 
localitate. Pe termen lung presiunea suburbanizării poate fi diminuată şi împrăştierea urbană poate fi 
împiedicată numai prin utilizarea acestor politici. Utilizarea instrumentelor legale şi fiscale va juca probabil un 
rol mai mare în planificarea regională sau în planificarea dezvoltării urbane (ex. discuţiile asupra preţului 
combustibilului comparat cu distanţa în kilometri taxabilă deductibilă pentru cei care circulă).  
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(Raport de Evaluare - Conferinţa "Regiunile  
Metropolitane Europene" – Essen, 15 – 17  

septembrie 1999)  
Dezvoltarea socio-economică  
• Trebuie să asigure valorificarea resurselor dezvoltării economice locale, reprezentate prin: resurse materiale, 
mâna de lucru, pieţe, bani, management. (IHS – Integrare instituţională pentru dezvoltare regională, dec 2001)  
• Ansamblul transformărilor cantitative şi calitative ce survin în structurile economico-sociale şi ştiinţifico-
tehnice, în mecanismele economice, precum şi în modul de gândire, în comportamentul economico-social al 
indivizilor.  

(Erdeli, G., – Dicţionar de geografie umană, ed.  
Corint, Bucureşti, 1999)  

Dezvoltare strategică  
• Dezvoltarea strategiei pentru un anumit teritoriu se structurează pe baza planului de marketing strategic 
care cuprinde următoarele etape de acţiuni: audit, viziune şi scopuri, formularea strategiei de importare, lanul 
de acţiune, control şi evaluare.  

(IHS – Integrare instituţională pentru dezvoltare  
regională, Decembrie 2001)  

 AMTRANS 1A01 / Model conceptual şi metodologic Ghid termeni de specialitate  
Dezvoltarea urbanistică /urbană  
• Presupune proiectarea şi executarea unor lucrări de echipare a terenului care echivalează cu conversiunea 
terenului agricol (liber) în teren urbanizat. Acest proces implică o serie de responsabilităţi care revin 
administraţiilor publice.  

(Materiale documentare Urbanproiect)  
DIMENSIUNEA TERITORIALĂ A PLANIFICĂRII URBANE  
Se defineşte prin capacitatea de utilizare a planurilor şi politicilor şi prin modelul rezultat, de control asupra 
folosirii terenului. Schimbarea modului de folosinţă a terenului urban, alocarea de terenuri pentru funcţii noi, 
alocarea de fonduri pentru implementarea programelor de dezvoltare sunt argumente ce trebuie luate în 
considerare în formularea unei strategii de dezvoltare  

(Yiftachel, 1995)  
(IHS – Integrare instituţională pentru dezvoltare  

regională, Martie 2002)   
DISPARITĂŢI 
Dezechilibre între structuri teritoriale aparţinând unei zone unice sau unor zone diferite, manifestate prin 
condiţii de viaţă sau de muncă inegale sau prin potenţiale de dezvoltare economică diferite.  

(Urbanproiect – Ghid de elaborare a  
documentaţiilor de AT) 

ECONOMIE REGIONALĂ  
Disciplină care are ca obiect de studiu abordarea, din perspectivă economică, a localizării obiectivelor 
economice, a mobilităţii spaţiale a factorilor de producţie şi eficienţei structurilor economice, a fundamentării 
strategiilor şi politicilor regionale.  

(Erdeli, G., – Dicţionar de geografie umană, Ed.  
Corint 1999)  

IERARHIZARE FUNCŢIONALĂ A LOCALITĂŢILOR URBANE ŞI RURALE  
Clasificarea localităţilor pe ranguri în funcţie de importanţa în reţea şi de rolul teritorial, asigurându-se un 
sistem de servire a populaţiei eficient din punct de vedere economic şi social şi o dezvoltare echilibrată a 
localităţilor în teritoriu.  

(Legea nr. 351 /2001 privind aprobarea Planului  
de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a  

IV-a – Reţeaua de localităţi)  
INFRASTRUCTURĂ  
Echipări materiale şi resurse personale dintr-un teritoriu care servesc ca bază evoluţiei principalelor funcţii ale 
existenţei umane – locuire, recreare, transport, comunicare, educaţie, sănătate, etc. În general infrastructura 
este în gestiunea autorităţilor publice, care în acest mod asigură într-un cadru legal şi oficial satisfacerea 
acestor servicii.  

(Urbanproiect – Ghid de elaborare a  
documentaţiilor de AT)  
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Ansamblul sistemelor, reţelelor tehnice şi instalaţiilor aferente acestora, prezente la suprafeţe solului, a apelor 
sau în subteran, care asigură accesul, transportul şi transmiterea între diferite puncte ale elementelor 
componente care intervin în derularea activităţilor social-economice. Include: sistemul căilor de comunicaţii, 
sistemul energetic, sistemul de telecomunicaţii, sistemele de alimentare cu apă, energie termică etc.  

(Erdeli, G., – Dicţionar de geografie umană, ed.  
Corint, Bucureşti, 1999)  

JUDEŢ  
Unitate administrativ-teritorialǎ tradiţionalǎ în România, alcătuită din oraşe şi comune, în funcţie de condiţiile 
geografice, economice şi social-politice şi de legăturile culturale şi tradiţionale ale populaţiei. Judeţul, ca 
unitate teritorialǎ, îşi are originea în feudalism, când reprezenta un areal condus de un jude.  

(Erdeli, G. – Dicţionar de geografie umană, ed.  
Corint, Bucureşti, 1999) 

MEDIU  
Totalitate a factorilor naturali externi omului (atmosfera, lumina, temperatura, relieful, vegetaţiei, etc. precum 
şi celelalte fiinţe vii), ca elemente geografice şi biologice cu care formează o unitate, stabilită pe baza unor 
strânse interacţiuni, constituind mediul primar, precum şi cadrul artificial (cultura, civilizaţia, sfera 
fenomenologică ce-l înconjoară spaţial sau temporal), constituind mediul secundar. Mediul are un rol 
preponderent în procesul evoluţiei omului, care, la rândul său, fiind un component activ al mediului, reprezintă 
un factor de transformare a acestuia.  

(Mic lexicon ilustrat al noţiunilor de  
sistematizare, Ed. Tehnică, Bucureşti 1983) 

MONUMENT  
(1) Operă de sculptură sau de arhitectură; construcţie de o deosebită valoare istorică sau  
arhitectonică.  
(2) Document istoric, scriere, creaţie culturală de însemnătate naţională sau internaţională.  

(Dicţionarul explicativ al limbii române – Ed.  
Tehnică şi Enciclopedică, Bucureşti 1987)  

Monumente istorice  
• Bunuri imobile sau ansambluri de bunuri imobile care prezintă valoare din punct de vedere arheologic, 
istoric, arhitectural, religios, urbanistic, artistic, peisagistic sau tehnic.  

(Legea nr. 5 /2000 privind aprobarea PATN –  
Secţiunea a III a – Zone protejate)  

• Bunuri imobile, construcţii şi terenuri situate pe teritoriul României sau în afara graniţelor, proprietăţi ale 
statului român, semnificative pentru istoria, cultura şi civilizaţia naţională şi universală. Monumentele istorice 
fac parte integrantă din patrimoniul cultural naţional şi sunt protejate prin lege. Monumentele istorice sunt  
bunuri imobile situate suprateran, subteran sau subacvatic.  

(Legea nr. 422 /2001 privind protejarea  
monumentelor istorice)   

 

 




