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1. INTRODUCERE 
   
 

Peisajul, termen folosit astazi in inteles holistic1, ca punte de legatura intre diferite domenii, devine una din 

preocuparile majore ale societatii in care traim. Pentru domeniul peisagistic, urban-arhitectural, cultural, 

istoric-antropologic, etnografic si etnologic, dar si geografic si ecologic, al stiintelor mediului şi al stiintelor 

sociale, acesta este un termen fara de care nu se poate defini modernitatea preocuparilor contemporane in 

domeniul Peisajului, in context european. 

Desemnand o parte de teritoriu perceput ca atare de către populaţie, al cărui caracter este rezultatul 

acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali şi/sau umani, Peisajul2 se regaseste practic la toate nivelurile vietii 

urbane, de la macropeisaj, la mezzo sau micropeisaj, contribuind la formarea culturilor locale, fiind o 

componentă de bază a patrimoniului natural şi cultural, ducand la bunăstarea umană şi la consolidarea 

identităţii culturale locale. 

PEISAJUL nu este numai un element definitoriu al unui teritoriu ce trebuie conservat si protejat3, el poate 

deveni un instrument de dezvoltare in mana administratie publice, atat la nivel teritorial, cat si local. Peisajul 

detine valenta de a deveni prin revitalizare si dezvoltare, un adevarat promotor de “MESAJ” si “ATITUDINE” 

in teritoriu, precum si un “PRODUS” si “MOTOR” de dezvoltare teritoriala in toate componentele ei, de la 

dezvoltarea turismului si a industriilor culturale, la dezvoltarea agricola, rurala, urbana, de loisir si agrement. 

 
                  

1.1. Contextul Studiului De Peisaj  

Obiectul Studiului se refera la studiul Peisajului Cultural (etapa 1), in contextul structurarii peisajului 

Judetului Galati, focalizat pe identificare si clasificare. Identificarea peisajelor valoroase se va realiza prin 

evaluarea starii actuale a peisajelor judetului, precum si a factorilor si efectelor acestora, care pot cauza 

probleme si disfunctionalitati ale peisajului. 

Lucrarea se elaborează în scopul definirii unui mod coerent de organizare a peisajului cultural, precum şi a 

unui set de categorii de peisaj identificate si clalsificate, in vedere unei interventii viitoare destinate creării 

                                                 
1 Abordare holistica bazata pe metodologia propusa in cartea Craciun, Cerasella, Metode de abordare şi cercetare exploratorii in urbanism si 
peisagistica. Epistemologia și Transdisciplinaritatea - Instrumente de cercetare a Peisajului Natural, Antropic și Cultural., ISBN 978-606-638-042-3, 
Editura Universitară "Ion Mincu", Bucuresti, 2012.  
2 Vezi Conventia Europeana a Peisajului (CEP), adoptata de Consiliul Europei, la Florenta, in 20 octombrie 2000. 
3 Vezi si articol Craciun, Cerasella, PEISAJUL – ca „promotor” si „model” al unei strategii de interventie si a unei forme institutionale unice de 
gestiune., in revista Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, editata de Asociatia Arhitectilor Sefi din Judetele Romaniei, Anul X, Nr.3-4, octombrie 
2010. 
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unui cadru spaţial-volumetric, ambiental şi de imagine, corespunzător importanţei valorilor sale de 

patrimoniu cultural, vocaţiei zonei şi importanţei sale în ansamblul teritorial. 

Scopul studiului este identificarea si clasificarea tipologiilor de peisaj, necesare a fi aplicate în utilizarea 

terenurilor, în organizarea peisajului cultural integrat cu un sistem urban si un sistem verde coerent, în 

conformarea activitatilor turistice, de loisir, sport-agrement si distractie din oras, dar si in corelare cu 

agricultura, dezvoltarea rurala si componenta economica a peisajului, în acord cu opţiunile populaţiei. 

Obiectivul lucrării îl constituie elaborarea unui studiu de peisaj care să orienteze dezvoltarea culturala, 

rurala si urbanistică in judet şi deblocarea / pregătirea procesului de investiţii, focalizat pe elemente de 

peisaj. 

Facand parte dintr-o zona cu mari valori de patrimoniu natural, antropic si construit, Judetul Galati trebuie 

sa isi asume un rol prioritar in mentinerea microclimatului si al sanatatii mediului, atat natural, cat si urban, 

dar mai ales cultural. Prezentand o importanta deosebita in contextul teritorial, obiectivele necesare a fi 

rezolvate in prezenta prezentului studiu, decurg din caracterul de unicitate al peisajului la nivelul Judetului. 

Caracterul special constituit din cadrul ambiental reprezentativ, este necesar sa fie protejat si conservat, dar 

si sa fie cunoscut, devenind un pol important din punct de vedere turistic si functional, intens frecventat 

atat de locuitorii judetului, cat si de vizitatori sau turisti. 

Lucrarea este cuprinsă în lista studiilor de fundamentare finanţate din bugetul Consiliului Judetean Galati, 

fiind necesar a fi integrat in viitoarea strategie cu referire la Peisajul judetului in toate componenetele sale 

(natural, antropic si cultural), precum si la nivel local, prin elaborarea de studii de sistem verde si strategii de 

peisaj, integrate in PUG-urile localitatilor.  

Introducerea lucrării în lista obiectivelor de investiţii a Consiliului Judetean Galati,  reprezintă unul din 

eforturile administraţiei publice locale orientate spre creşterea calităţii vieţii cetăţenilor, ce vizează 

reabilitarea şi valorificarea elementelor de peisaj valoroase, precum si integrarea intr-o strategie de peisaj, 

dar si in cadrul unui sistem verde urban curent si unitar, a spaţiilor plantate publice, dar si a peisajelor 

antropice si culturale valoroase, în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile.   

Lucrarea este un studiu extrem de necesar astazi, in concordanta cu Conventia Europeana a Peisajului de la 

Florenta, urmand sa se încadreze în strategia de dezvoltare a judetului, prin accentuarea identităţii acestuia. 

În acest sens se creează necesitatea formulării şi aplicării unor măsuri menite să conducă spre dezvoltarea 

unui peisaj la nivel judetean, cu focalizare pe peisajul cultural, prin protectia, conservarea dar si dezvoltarea 

prin revitalizare de noi tipologii, diversificate din punct de vedere functional, precum si prin ameliorarea 

calităţii spaţiilor existente şi sporirea «prestigiului cultural» ca importantă sursă de atragere a investiţiilor şi, 

implicit, de creştere economică a oraşului, prin turis, peisaj agricol si dezvoltare rurala. 
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Studiul de Peisaj urmăreşte realizarea următoarelor obiective: 

• stabilirea unui mod de integrare in peisaj la nivel macro-teritorial; 

• organizarea coerentă a unui sistem coerent al peisajului cultural (din punct de vedere peisagistic, 

urbanistic si arhitectural) precizând, de asemenea, categoriile de intervenţie necesare concretizării sale; 

• protejarea, reabilitarea şi valorificarea patrimoniului cultural, în conexiune cu asezarile si sistemele 

teritoriale si urbane, cu ecosistemele din teritoriu, precum si cu economia rurala si urbana; 

• identificarea si clasificarea echilibrată şi eficientă a activităţilor în zonă, în concordanţă cu peisajul cultural, 

funcţiunea urbanistică determinantă, vocaţia zonei şi inserarea sa în contextul spaţial-funcţional al 

judetului; 

• ridicarea nivelului de comportament civic al cetăţenilor şi a atitudinii urbane responsabile faţă de peisajul 

cultural al judetului 

In acest sens, se remarca importanţa deosebită a lucrării din punct de vedere al interesului public şi al 

efectelor pe termen mediu şi lung al studiului de fundamentare foaclizat in acaesata etapa pe Peisajul 

cultural, cu implicatii profunde in turism, sanatatea publica, ridicarea calitatii vietii si dezvoltarea viitoare a 

judetului. 

Concluziile proiectului vor fi integrate de catre Consiliul Judetean, in etapele urmatoare într-o Strategie de 

Peisaj in toate componentele sale (natural, antropic si cultural).  

 

1.2. Peisajul Şi Prevederile Convenţiei Europene A Peisajului 

Amenajarea peisajului trebuie sa aiba la baza legislatia din Romania (putin prezenta in acest domeniu), 

privind amenajarea teritoriului si protectia mediului, precum si prevederile europene. Peisajul este o 

componenta care participa atat in prevederile la nivel teritorial cat si local, national.  

Principala legislatie care sta la baza protectiei si conservarii peisajulu, precum sia gestionarii acestuia, este 

Convenţia europeană a peisajului vizează încurajarea autorităţilor publice în adoptarea politicilor de 

protejare, administrare şi planificare a peisajelor în Europa. Iniţiator încă din anii 1994 –1999, al 

colaborărilor in domeniul peisajului, Consiliul Europei, finalizează acest demers odată cu adoptarea 

Convenţiei Europene a Peisajului (CEP) la Florenţa, la 20 octombrie 2000.  

Convenţia a intrat in vigoare la 1 martie 2004, iar in prezent, este semnata de către 34 de state si ratificata 

de către 27 dintre acestea. România este semnatara a Convenţiei Europene a Peisajului (la 20 octombrie 

2000) si a ratificat aceasta Convenţie prin Legea nr. 451/8 iulie 20021. Colaborarea cu Consiliul Europei in 
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domeniul peisajului in România, a început încă din 2001, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice si 

Locuinţelor, prin Direcţia Generala Dezvoltare Teritoriala, datorita faptului ca urbanismul, amenajarea 

teritoriului si habitatul reprezintă punctele cheie ale noilor strategii in reabilitarea, conservarea si 

valorificarea peisajului de tip european.  

Primele doua reuniuni ale Convenţiei, care au avut loc la Strasbourg (in 2002 si 2003), au fost organizate 

exclusiv de Consiliul Europei si au urmărit prezentarea si mediatizarea Convenţiei Europene a Peisajului. 

Prima reuniune in afara Consiliului (cea de a 3-a) a avut loc la Cork (Irlanda), apoi a urmat cea de la 

Ljubliana (Slovenia), in mai 2006, iar ultima si cea de a 5-a reuniune a avut loc la Girona (Spania), in 

septembrie 2006. In 2006, an aniversar pentru domeniul peisajului in cadrul Consiliului Europei (5 de ani de 

la înfiinţare), s-au organizat doua reuniuni.  

La „A treia reuniune a grupurilor de lucru pentru implementarea Convenţiei Europene a Peisajului”, ce a avut 

loc la Cork, in Irlanda (capitala culturala europeana in 2005), Consiliul Europei a propus ca “A şasea 

reuniune a grupurilor de lucru pentru implementarea Convenţiei Europene a Peisajului” să aibă loc in 2007 

la Sibiu. Reuniunile grupurilor de lucru pentru implementarea Convenţiei Europene a Peisajului sunt 

deosebit de importante si acceptul Consiliului Europei de a organiza a 6-a reuniune in România (in 

defavoarea Italiei si Franţei, care si-au depus candidaturile pentru organizarea acestei reuniuni) reprezintă 

un deosebit succes, fiind in acelaşi timp un prilej de promovare a valorilor româneşti4.  

Obiectivele acestei reuniuni au fost in principal legate de facilitarea schimburilor de experienţă între cei 

peste 300 de participanţi din Europa, dar şi din alte state ale lumii, reprezentanţi oficiali ai guvernelor, 

autorităţilor locale şi regionale, ai organizaţiilor publice şi private şi organismelor non-guvernamentale, care 

desfăşoară activităţi în domeniul peisajului şi dezvoltării teritoriale durabile. Un obiectiv principal al 

lucrărilor, urma sa fie reprezentat de analiza diferitelor experienţe ce pot facilita implementarea dispoziţiei 

Convenţiei Europene a Peisajului în ceea ce priveşte „Peisajul şi patrimoniul rural” şi rolul pe care îl are 

România pentru păstrarea şi conservarea patrimoniului cultural rural în contextul dezvoltării economice 

imobiliare.  

În cadrul reuniunii, reprezentanţii Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor au propus 

încheierea unui acord cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi Ministerul Mediului care să aibă ca obiectiv 

identificarea moştenirii culturale a Peisajului, clasificarea şi descrierea elementelor componente, 

modalitatea în care acestea interacţionează şi contribuie la dezvoltarea zonală şi naţională în context 

european. Este necesar sa se împiedice acţiunile distructive îndreptate cu precădere asupra peisajului 

natural sau antropic, prin elemente de metoda si ale problematicii din domeniul peisagistic, legate direct 

                                                 
4 Doua din motivele acestei alegeri sunt statutul oraşului Sibiu de capitala culturala europeana a anului si publicarea „Ghidului patrimoniului rural”, 
elaborat de Consiliul Europei, in varianta in limba romana. 
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de studii de caz, examinarea practicilor model şi  eşecurilor în ceea ce priveşte protecţia, gestiunea şi 

amenajarea peisajului european, cadrul legislativ si instituţional care încadrează politica peisajului, in 

diferite tari europene, mai ales cu focalizare pe zone rezidenţiale. Orice intervenţie funcţională, de politici 

urbane sau economice trebuie să ţină cont de repercusiunile viitoare asupra peisajului şi patrimoniului, atat 

natural,cat si urban sau rural.  

Având in vedere că peisajul participă într-o manieră importantă, lucru precizat in ratificarea Convenţiei 

Peisajului, contribuind la interesul general în ceea ce priveşte domeniile: cultural, ecologic, de mediu şi 

social, precum şi că peisajul constituie o “resursă favorabilă pentru activitatea economică, ale cărui 

protecţie, management şi amenajare corespunzătoare contribuie la crearea de locuri de muncă”, relaţia 

peisajului cu politica şi legislaţia este evidentă.  

Contribuind la formarea culturilor locale ca o componentă de bază a patrimoniului natural şi cultural 

european, peisajul contribuie si la bunăstarea umană sau la consolidarea identităţii, fiind o parte importantă 

a “calităţii vieţii pentru oamenii de pretutindeni: în areale urbane sau rurale, în areale degradate sau în cele 

care se prezintă într-o stare perfectă, în spaţii recunoscute ca fiind de o frumuseţe deosebită, precum şi în 

cele obişnuite”.  

Având in vedere ca evoluţiile tehnicilor de producţie agricolă, silvică, industrială şi minieră, precum şi 

politicile în materie de amenajare a teritoriului, urbanism, turism şi agrement, transport si infrastructură, 

precum şi schimbările economice mondiale continuă în multe cazuri să accelereze transformarea peisajelor, 

este nevoie în prezent de strângerea forţelor privind aceasta problematica, atât a politicienilor şi ale 

specialiştilor implicaţi în domeniu, cât şi al universităţilor formatoare, al studenţilor implicaţi in proces, al 

opiniei publice şi al altor actori urbani. 

Contextul legislativ din domeniul Peisajul, trebuie sa se raporteze si al urmatoarele documentatii si 

documente europene: 

- Convenţia privind protecţia habitatelor naturale şi a vieţii sălbatice din Europa (Berna, 19 

septembrie 1979)  

- Convenţia privind protecţia patrimoniului arhitectural european (Granada, 3 octombrie 1985)  

- Convenţia europeană privind protecţia patrimoniului arhitectural european (revizuită) (La 

Valletta, 16 ianuarie 1992)  

- Convenţia-cadru europeană privind cooperarea transfrontieră a colectivităţilor sau autorităţilor 

teritoriale (Madrid, 21 mai 1980) şi de protocoalele adiţionale  

- Carta europeană a autonomiei locale (Strasbourg, 15 octombrie 1985) 
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- Convenţia privind diversitatea biologică (Rio, 5 iunie 1992)  

- Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural (Paris, 16 noiembrie 1972)  

- Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la 

justiţie pe probleme de mediu (Aarhus, 25 iunie 1998) 

Conform prevederilor Convenţiei Europene a Peisajului, diferitele caracteristici ale peisajelor din teritoriile 

europene sunt o resursă ce trebuie protejată, fiind fundamentală identificarea şi recunoaşterea peisajului 

pe baza criteriului de calitate a zonelor locuite. De prea multe ori opţiunile în procesele de transformare 

teritorială nu iau în considerare acest aspect. În această situaţie apar fenomenele de banalizare a teritoriului, 

de distrugere totală sau parţială a patrimoniului natural şi istorico- cultural, de degradare a teritoriului, 

datorate lipsei de atenţie faţă de ridicarea calităţii peisajelor degradate, şi de proiectarea peisajului ce va 

rezulta din noile intervenţii în teritoriu. Pierderea calităţii peisajului este în general asociată cu pierderea 

identităţii locurilor şi ca urmare, cu pierderea sentimentului de apartenenţă a locuitorilor lor, ceea ce 

contribuie la scăderea securităţii şi a îngreunării relaţiilor între oameni. Peisajul contribuie la implinirea 

omului si la consolidarea indentitatii europene, fiind un factor esential al existentei individuale si comune si 

ca o parte calitativa a vietii oamenilor. Are de asemenea un rol de interes public in campurile culturale, 

ecologice si de mediu si constituie o resursa favorabila in activitatile economice, in special in turismul 

cultural. 

Adoptarea Convenţiei Europene a Peisajului, a însemnat pentru statele semnatare conştientizarea faptului 

că peisajul (privit în accepţiunea sa lărgită ca spaţiu natural sau antropizat) este o resursă importantă ce 

trebuie protejată. Alături de o nouă definire a peisajului, Convenţia şi-a propus să oblige autorităţile publice 

să elaboreze la nivel local, regional, naţional şi internaţional politici şi măsuri legislative capabile să 

protejeze, să gestioneze şi să amenajeze peisajele Europei în scopul conservării sau îmbunătăţirii calităţii lor. 

Acţiunile autorităţilor publice vor trebuie desfăşurate astfel încât populaţiile, instituţiile şi organismele 

teritoriale să recunoască valoarea peisajelor ţi să participe la deciziile ce se iau în acest sens.  

Despre planificarea teritorială şi politicile ei, fiecare ţară are o abordare diferită, şi în general aceste acţiuni 

nu acoperă tot teritoriul, fiind dificil de făcut o comparaţie  între rezultatele politicilor naţionale şi 

regionale. Convenţia subliniază necesitatea implementării în tot teritoriul european a politicilor de 

salvgardare, guvernare şi planificare a peisajului, creând mijloace de a ghida cu răspundere transformările 

peisajului. 
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România se află printre primele ţări semnatare ale Convenţiei Europene a Peisajului, aceasta fiind şi 

ratificată în acest moment5. Cu toate acestea, textul Convenţiei, prevederile şi obligaţiile ce decurg nu au 

fost încă abordate în cercurile profesionale direct vizate, în ciuda faptului că, în mod clar, textul Convenţiei 

se referă la măsurile direct aplicabile pentru o bună gestionare a peisajului.  

În România, după decenii de dezvoltare urbană şi teritorială marcată de controlul unic, în momentul de faţă 

evoluţia este incoerentă si de cele mai multe ori nu se înscrie în regulamentele stabilite prin proiecte. 

Rezultatul este un inevitabil proces de degradare, atât în zonele urbane, cât şi cele extraurbane. Echilibrul 

existent la un moment dat este precar şi impune supraveghere, iar transformările aduse naturii de 

activităţile umane pot introduce, şi de cele mai multe ori introduc, elemente de dezechilibru. Guvernele şi 

administraţiile publice trebuie să devină conştiente ca peisajul există într-un cadru dinamic, este în continuă 

transformare. Abandonul peisajului poate cauza alterări profunde, chiar ireversibile, la fel ca şi o întreţinere 

neadecvată a lui, deci putem spune că găsim efectele unei bune guvernări în starea peisajului.  

 

1.3. Consideratii teoretice asupra peisajului. Conceptul de peisaj si nivelurile 

realităţii  

Peisajul este expresia unei interogări cu privire la bunăstarea sau buna convieţuire a comunităţilor umane, 

este răspunsul asupra valorilor care pot fonda "aceasta bună convieţuire”, precum şi asupra cadrului spaţial 

şi material în interiorul căruia " această bună convieţuire " poate fi realizată. "Pentru că, aşa cum scrie John 

Brinckerhoff Jackson, acesta este modul în care se formează peisaje, nu numai printr-o decizie topografică 

sau politică, ci prin organizarea oamenilor in sit şi prin dezvoltarea spaţiilor cu diverse servicii pentru a servi 

comunităţii contactul cu natura, cu lumea externă. Într-o formă sau alta, toate acestea sunt obiectivele care 

servesc tuturor peisajelor6. Peisajul este de fapt în realitate o articulare a naturii şi a societăţii, o integrare 

de date naturale şi de proiecte umane, o realitate sintetică cum a spus John Brinckerhoff Jackson7. Acesta 

trebuie să fie înţeleasă în acest sens, ca o totalitate specifică care nu se limitează la elementele naturale şi 

umane care alcătuiesc combinaţiile care le constituie.  

Urmarind filosofia lui Habermas, conceptul de peisaj include cateva niveluri ale realitatii: 

- Adevaratul peisaj ca obiect poate descris si cuantificat intr-un mod cognitiv si stiintific. Este de 

domeniul geografiei si ecologiei sa se faca apel la diferitele stiinte ale naturii si ingineriei civile folosind 

                                                 
5 Legea 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei Europene a Peisajului. 
6 John Brinckerhoff Jackson, fondator al revistei “Landscape” (1952),  A la découverte du paysage vernaculaire, Arles, Actes Sud/ENSP, 2003, p. 

277. 
7 Idem, p. 156. 
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cunostintele cunostintele obiective sa ghideze constructiile si gestionarea activitatilor in peisaj.  

- Peisajul adecvat este peisajul intersubiectiv despre care noi avem opinii si caruia noi ii atribuim 

valori. Daca este frumos sau degradat, depinde de criterii cu care noi suntem de acord si apartin diferitelor 

conceptii despre peisajului. De fapt cuvantul “peisaj”, asa cum este el folosit de diverse popoare (in germana 

(Landschft), olandeza (landschap) sau suedeza (landskap)) se refera la organizarea unui grup de locuitori in 

teritoriu. Peisajul adecvat apartine domeniului actiunilor grupurilor nonguvernamentale dar si a 

politicienilor. Este studiat de sociologi si formeaza terenul pentru dezvoltarea constructiilor sociale ce 

determina viitorul peisajului.  

- Peisajul real este un peisaj subiectiv cu care noi avem o legatura personala si care intotdeauna 

joaca un rol in fundal cand vorbim despre peisaj. Este peisajul vacantelor noastre sau peisajul in care noi 

suntem gata sa investim timpul nostru liber ca un fapt concret. Este descris de pictorii si de geografii istoriei, 

dar este de asemenea baza pentru comportamentul nostru personal in peisaj cat si pentru artisti designeri, 

arhitecti peisageri.  

In timp, in special acum, evolutia societatii, in general schimbarile globale economice au in mai toate 

cazurile ca efect degradarea, transformarea peisajului. Astfel, fiecare persoana ar trebui sa contribuie la 

prezervarea calitatii peisajului, iar autoritatile publice au responsabilitatea de a defini cadrul general in care 

aceste calitati ar trebui asigurate. Pornind de la aceast proiect, peisajul ideal a fost recunoscut ca factor 

esential pentru calitatea vietii noastre si a ceea ce ne inconjoara cat si o componenta de baza a multiplelor 

nostre identitati. 

 

1.4.Precizări Metodologice 

În prezent, nu există o metodologie impusa de legislatia romaneasca destinată identificării, studierii şi 

descrierii peisajului unanim recunoscută, fie că sunt aduse în discuţie studiile academice sau abordările 

administrative. La nivel european, practica interpretării peisajului8 are la bază moduri diferite de abordare a 

peisajului (funcţie de condiţiile locale şi experienţa avută de fiecare ţară- fapt evidenţiat şi de tabelul 

comparativ privind legislaţia şi metodele de interpretare a peisajului anexat la lucrare), fiind accentuate 

aspecte legate de protecţia mediului, ecologie, protecţia monumentelor sau estetica spaţiilor construite.  

În contextul în care societatea se confruntă cu o perioadă de transformări teritoriale generale, rapide şi 

substanţiale, devine importantă adaptarea atât a conceptului de peisaj cât şi a politicilor privitoare la 

managementul peisajului. Experţii, cercetătorii şi organele administrative sunt conştiente că abordarea 

metodologică utilizată pentru citirea şi evaluarea teritoriilor din punct de vedere peisajer este inadecvată. O 

                                                 
8 în baza principiilor enunţate de Convenţia de la Florenţa 
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mai mare claritate conceptuală a fost construită şi diseminată privitor la termeni ca peisaj, mediu, natură şi 

teritoriu, abordările specifice nefiind excluse, dar încercându-se integrarea acestora9. 

Astfel, in adoptarea unei metodologii este importanta asumarea responsabilitatii de a proteja, a gestiona si 

a amenaja peisajul lor, adoptand o serie de masuri generale si specifice la nivel national, tinand cont de 

principiul controlului. In acest context, necesitatea de a incurajara participarea publicului, a autoritatilor 

locale si regionale in procesul de luare a deciziilor, in ceea ce priveste dimensiunea peisajului din teritoriul 

lor.  

Ratificarea de către România a Convenţiei Europene a Peisajului îi impune să demareze punerea în aplicare 

a prevederilor acesteia. Implicit rezultă necesitatea tratării problemei protecţiei peisajului (deci a gestionării 

lui) în practica şi legislaţia românească. 

Până de curând politicile referitoare la peisaj au luat în considerare numai protejarea peisajelor cu calităţi 

excepţionale. De fapt, după cum prevede Convenţia întregul teritoriu este un peisaj, iar transformările sale 

nu pot fi evitate, dar este important să fie ghidate cu grijă. Pe de altă parte, cei ce fac planificare teritorială 

nu dispun de acces facil la mijloacele de rezolvare a problemelor. De fapt, în general, chiar când studiile 

tematice (de fundamentare) sunt disponibile, informaţia nu este sistematică şi rezumatele pun în lumină 

contextele locale, componentele lor fundamentale, sistemul de relaţii şi elementele critice nu sunt 

disponibile.  

O bună metodologie poate ajuta noua abordare a peisajului nu numai pentru o îmbunătăţire a calităţii 

teritoriului, dar şi pentru creşterea valorii sistemului economic teritorial local. Aceasta este valabilă în 

zone fără probleme deosebite, în zone interesate de dezvoltare intensivă, precum si în zone care s-au 

confruntat cu calamităţi naturale sau antropice, unde structurile economice şi sociale sunt în declin. Este 

foarte important să existe o structură clară şi metode de interpretare a oportunităţilor oferite de peisaj, 

pentru a defini modul de dezvoltare. A trece peste abordarea sectorială, direct la cea integrată nu este uşor, 

dar este foarte important să avem o interpretare globală a evoluţiei peisajului, acordând o atenţie specială 

aspectelor ecologice, culturale, economice şi sociale. 

Masuri generale pe care partile implicate se angajeaza sa le implementeze la nivel national: 

 Recunosterea legala a peisajului constituind o componenta esentiala a vietii oamenilor, reflectand 

diversitatea  patrimoniului cultural si natural comun lor si ca un fundament al identitatii lor; 

 Stabilirea si implementarea politicilor de protejare, gestionare si amenajarea a peisajului 

 Proceduri pentru participarea publica a autoritatilor generale, locale si regionale si a altor parti 

                                                 
9 Hărmanescu, doctorat 
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interesate in formularea si implementarea politicilor peisajului. 

 Integrarea peisajului in politica de amenajare regionala sau a orasului, cea culturala, agricola, de 

mediu, sociala, sau alte politici cu impact direct asupra peisajului.  

Cei implicati de asemenea de angajeaza sa implementeze alte cinci masuri la nivel national cat si local 

intr-un teritoiu dat, ce ar trebui aplicate consecutiv: 

 Sensibilitatea: imbunatirea aprecierii de catre societatea civila, organizatiile private si autoritatile 

publice privind valoarea, functia si transformarea peisajului. 

 Formarea profesionala si educatie: sa formeze specialisti in cunoasterea peisajului si interventia asupra 

acestuia, programe multidisciplinare de formare asupra politicilor peisajului, protectie, gestionare si 

amenajare in sectorul public si privat si in asociatiile interesate de aria aceasta de subiecte, cursuri in 

scoli si universitati, care referitor la acest subiect, sa acopere valorile peisajului si intrebarile legate de 

protectie si gestionare. 

 Identificare si evaluare: mobilizarea actorilor cu aceasta grija in sensul de a detine cat mai multe 

informatii asupra peisajului si sa ghideze munca asupra identificarii peisajului prin schimburi de 

experienta intre partile implicate la nivel european. 

 Formularea calitatii obiectivelor peisajului: formularea calitatilor unui peisaj care a fost identificat, 

evaluat, dupa consultarea publicului. 

 Implementarea politicilor peisajului: introducerea instrumentelor politice pentru protectie, gestionare 

si amenajare a peisajului in teritoriu. 

Astfel, metodologia urmăreşte stabilirea unei abordări integrate a peisajului, care să: 

 Schiţeze caracterul holistic al peisajului 

 Sublinieze înţelesul său ca rezultat al interacţiunii dintre om şi natură şi ca sistem de relaţii între 

diferite componente. 

 Permită conferirea de noi înţelesuri şi formularea de ipoteze a transformărilor 

Criteriile utilizate de geografia clasică, care se bucură de o lungă tradiţie, de citire/ interpretare a peisajului 

(analiza trăsăturilor omogene a locurilor, ca aspectul acestora au cunoscut  în aceşti ani alte tipuri de 

abordări cognitive care sunt, în particular, cea perceptiv- vizuală, cea cultural- istorică şi cea ecologică- 

naturalistică. Adiţional acestora, alte abordări au ca scop înţelegerea dinamicilor sociale şi economice, 

trecute, prezente, aşteptate sau potenţiale. Întrepătrunderea şi integrarea diferitelor abordări, având ca 

rezultat modificarea şi îmbogăţirea fiecăreia dintre acestea, pare să fie soluţia particulară ce trebuie definită 
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în continuare, articulată şi testată în diferite ţări europene.  

Aceste reflecţii au condus la propunerea de introducere a unor termeni ce pot ajuta la explicarea alegerilor 

efective şi comentarea acestora. Astfel de termeni- o parte din ei fiind deja utilizaţi în variate discipline 

tradiţionale- au fost reformulaţi, câteodată prin revenirea la înţelesul etimologic, dar s-a încercat evitarea 

referinţelor la concepte şi termeni prea riguroşi. În această perspectivă, apare utilă introducerea unor 

tiplogii de peisaj la scari diferite ca modalitatea complexă şi integrată de citire a caracteristicilor peisajului. 

Transformările fizice, fie prezente sau trecute sunt rezultatul a numeroase si variate comportamente, 

raportate la starea locurilor asupra cărora acestea acţionează mai mult sau mai puţin conştient: acestea pot 

apărea în relaţie cu caracterul natural, compoziţia arhitecturală, caracterul istoric şi cultural, sau pot fi 

indiferente specificităţilor. Modurile de manifestare a relaţiei dintre inovare şi pre- existenţă sunt un 

parametru esenţial pentru evaluarea calităţilor prezente a peisajului si transformărilor acestuia. Orice nouă 

intervenţie trebuie să contribuie la construirea peisajului- prin transformări inevitabile-  şi să îl 

îmbunătăţească vizibil.  

 

1.5. Structura planului metodologic. Caracterizarea sistemului general de peisaj 

Această etapă are ca scop identificarea caracteristicilor arhitecturii locurilor în starea lor actuală, a 

caracteristicilor mediului şi naturii şi identificarea sistemelor de peisaj, prin intermediul diferitor acţiuni 

cognitive orientate către conturarea calificării primare a peisajului. Aceste acţiuni constau în: 

- Anamneza istorică: reconstrucţia evenimentelor si a pieselor istorice (harti, planuri, imagini, 

fotografii, proiecte, etc.) care au dus la situaţia actuală a omului şi naturii. 

- Supravegherea stării prezente a locurilor, ca obiecte fizice- cunoaştere preliminară fizică şi 

naturală (caracteristici a componentelor naturale: teren, apă, climă/aer, faună şi floră), supraveghere 

geometrică şi topografică (elemente teritoriale, structuri antropice şi tehnici de construcţie), relatia 

elementelor de peisaj cultural cu modul de utilizare a terenurilor si ocupatiile din judet (agricultura, 

pescuitul, apicultura si cresterea animalelor) 

- Interpretarea profilului teritoriului dpdv al peisajului cultural, cu trăsăturile lui prezente, 

urmărind sublinierea: organizarea spaţiului prezent, construit sau nu (comparabil în termeni arhitecturali cu 

camerele), prezenţa elementelor reper de peisaj istoric mai mult sau mai puţin conservate (sau rămăşiţele 

acestora) şi mai mult sau mai puţin întrepătrunse, intercalate, integrate de-a lungul istoriei, alte aspecte 

senzoriale ale peisajului (terenuri agricole, forestiere, zone rezidenţiale, industriale, peisajul natural si 

cultural specific terenurilor aflate permanent sub apa. Zone culturale specifice (portuar-navale, lacustre, 
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umede) – definirea caracteristicilor sistemului general de peisaj de pe teritoriul judetului 

- Compararea diferitelor valori de peisaj ( simbolică, culturală, relaţionate cu identitatea sa, etc.) 

cunoscute şi atribuite de diferite tipologii de peisaj cultural identificate: morfotipologia asezarii, a 

gospodariei, locuintei caracteristice si a ocupatiilor traditionale. Obiective culturale, festivaluri,traditii si 

obiceiuri. portul popular. 

- Identificarea unor trăsături specifice, elemente de reper/ zone privilegiate  cheie sau puncte 

slabe, legate de sistemul de peisaj (ex. compoziţii coerente, permanenţa sistemelor istorice, situri, 

monumente sau a unor imagini constituite, peisaje conflictuale, locuri inconsistente, şi de asemenea texturi 

teritoriale şi culori, elemente caracteristice, etc.) cât şi de mediu şi natură (ex. păduri, arbori monumentali, 

biotopuri, zone degradate şi/ sau abandonate, etc.), valori atribuite de populaţie (atribuire semnificaţie 

locurilor şi elementelor:ex. locuri ale memoriei colective, locuri legate de festivaluri, evenimente istorice, 

tradiţie culturală, etnografica etc.) îmbogăţite de identificarea înţelesurilor ascunse ale locurilor, prin 

descoperirea unor practici colective şi desemnarea calitativă a societăţilor locale, în particular pentru 

peisajele colective cărora deseori le lipsesc calităţi recunoscute. (calificarea caracteristicilor teritoriului, 

mediului şi naturii) 

Aceasta etapa cuprinde de altfel si dinamica transformărilor ce va analiza principalele procese de 

transformare ce sunt în desfăşurare, aşteptate sau potenţiale, datorate acţiunii omului şi naturii, şi care 

afectează teritoriul, cu scopul de a prevedea impactul acestora asupra formei şi semnificaţiei peisajului (atât 

la nivel general cât şi la nivel local) dezvoltând diferite scenarii care să figureze evoluţia viitoare a peisajului. 

Astfel , analiza constă în:  

- Cunoaşterea şi evaluarea- cantitativă şi calitativă- a dinamicii transformărilor locurilor datorate 

unor cauze sociale şi economice: urbanizare şi modele de aşezări umane, mod de utilizare terenuri şi păduri, 

exploatarea resurselor naturale (pământ, apă, aer, floră şi faună), dezvoltarea unor structuri turistice, a 

infrastructurii rutiere, etc. 

- Cunoaşterea şi evaluarea dinamicii transformărilor peisajului ca urmare a unor evenimente sau 

procese biologice, fizice (ex. alunecări de teren, inundaţii), etc. 

- Sublinierea politicilor privitoare la peisaj existente (europene, naţionale, regionale, etc.), a 

proiectelor colective şi individuale care au generat transformări şi inovaţii (planificarea utilizării terenurilor, 

proiecte speciale, proiecte punctuale, etc.) 

- Identificarea unor recomadari de implementare a metodologiei 

Recomadarile constau intr-o diagnoza ce are ca scop schiţarea unei stări a peisajului. Din această 
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perspectivă vor fi confruntate punctele critice- problematica cu resursele oportunităţile, fiind totodată luate 

în considerare riscurile viitoare ale peisajului (selectarea celor mai sensibile sitaţii, identificarea factorilor 

periculoşi şi a elementelor vulnerabile) în relaţie cu consistenţa patrimoniului peisajer, ca bază pentru 

definirea unei politici a peisajului.  

 
 
 
 

2. METODOLOGIA STRUCTURĂRII PEISAJULUI10  
 
        

2.1. Conceptul de peisaj în istorie si in perioada contemporană  

Istoria arata ca peisajul este un subiect indragit inca din studiile pictorilor Renasterii, dar constiinta protejarii 

acestuia a inceput sa se dezvolte recent. Propria evidenta a peisajului ce a fost redata de pictori pana in 

secolul XX a facut loc unei constientizari a cresterii calitatii peisajului european, framantare care a fost 

transformata intr-o amenajare si un management al peisajului.  

Peisajul reflecta interactiunea dintre om si natura de-a lungul multor milenii, de aceea este un mediu istoric, 

in sensul de a fi un document sau o arhiva care poate spune o poveste – din paleolitic pana astazi – despre 

felul in care oamenii au interactionat cu peisajul pe care l-au mostenit. Este si un mediu cultural, o 

componenta majora a patrimoniului cultural al oamenilor dintr-un teritoriu. Intr-adevar poate fi vazut ca 

insasi fundamentul identitatii culturale, in timp ce limbajul, literatura, muzica si alte trasaturi culturale 

intangibile pot fi transportate, ele sunt in ultima instanta inradacinate si modelate de peisajul din care au 

originat. In acest fel dimensiunea istorica a mediului este in esenta suma impactelor fizice remanente pe 

care oamenii le au asupra peisajului, in timp ce dimensiunea culturala a mediului poate fi vazuta ca suma 

intelesurilor, valorilor, atributelor pe care oamenii le ataseaza componentelor fizice, fie ca acestea sunt o 

cladire independenta, o zona distincta sau un intreg teritoriu definit. De aici si faptul ca putinele zone 

dintr-un teritoriu in care impactul fizic al omului ramane limitat, pot inca fi investite cu o mare valoare 

culturala de catre oamenii a caror cultura este inradacinata in ele. 

Astfel, oscilând intre practici artistice şi cunostinţe stiinţifice, noţiunea de peisaj evoluează in jurul unui 

concept pluralist: natural, antropizat (umanizat) şi cultural. 

Valoarea peisagistică a unui loc nu este considerată în primul rând estetică, ci în raport cu suma de 

                                                 
10

 Metodologie care se bazeaza si pe cartea Craciun, Cerasella, Metode de abordare şi cercetare exploratorii in 
urbanism si peisagistica. Epistemologia și Transdisciplinaritatea - Instrumente de cercetare a Peisajului Natural, 
Antropic și Cultural., ISBN 978-606-638-042-3,  Editura Universitară "Ion Mincu", Bucuresti, 2012.  
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experimente, obiceiuri, practici pe care un grup uman le-a dezvoltat în acest loc. 

Mai exact, problema principală este următoarea: modul în care au fost elaborate şi distribuite reprezentări 

ale spaţiului terestru, în domeniul artelor şi ştiinţelor, dar, de asemenea, în domeniul gândirii filosofice şi 

politice şi mai mult, în general, în cultură. În acest context, interesul cade, atât in plan teoretic şi istoric, pe 

"definirea" peisajului în cultura spaţiului modern şi contemporan. 

Am identificat cateva intrări ale noţiunii de peisaj, care există în gîndirea contemporană, şi care nu se 

suprapun exact, deşi uneori ele pot fi interacţiona. Astfel, peisajul poate fi definit: ca o reprezentare 

culturală (în principal informat de pictura); ca un teritoriu construit si utilizat (peisajul antropizat); ca mediu 

fizic si uman al societăţii (sistem format din elemente naturale si culturale); ca o experienţă fenomenologică 

şi în cele din urmă ca un sit sau proiect. 

Necesitatea unei metodologii a aparut ca subiect în studiul peisajului în modernitate, modernitatea târzie şi 

post modern, ca obiectiv în contribuţia de înţelegere a peisajului, in special cel umanizat indentificat acum 

ca peisaj cultural în planificarea teritorială actuală.  

Această abordare se dezvoltă pornind de la teoria reprezentării şi se bazează pe relaţia conceptual dintre 

Semnificaţie – Semn- Sens (identificate mai sus ca prin nivelurile realităţii), unde: 

- Semnificaţia se referă la realitatea peisajului (nivelul ontologic al peisajului) 

- Semnul se identifică cu reprezentarea peisajului (semiotica peisajului)  

- Sensul este teoria, metanaraţiunea peisajului (nivelul epistemologic). 

Progresul este identificat în dezvoltare, care la rândul său este redusă în mod esenţial la creşterea 

economică. Această metanaraţiune a fost atât de puternică încât a produs înaintări excepţionale, timp de  

peste două secole, înainte de toate, pentru că era bazată pe o viziune simplificată a lumii, datorată faptului 

că interioriza un spectru limitat de obiective – de creştere a avuţiei, de expansiune a ocupaţiilor,de siguranţă 

socială. Substituirea acestei metanaraţiuni cu cea de dezvoltare durabilă a fost caracterizată prin înlocuirea 

unui grup de elemente din zone de extern în zone de intern, grup care, printre altele, include protecţia 

ecologică, crearea unei ierarhii a resurselor bazată nu numai pe costuri, egalitatea socială ce nu mai este 

înţeleasă doar ca simplă protecţie a drepturilor naturale ale unei persoane, în sfârşit considerarea unui actor 

înainte absent, cel al generaţiilor viitoare. Se ţine cont că, cu cât scena factorilor interni se extinde, cu atât 

metanaraţiunea devine mai slabă, se poate deduce că metanaraţiunea modernă a progresului este cu mult 

mai puternică decât cea a modernităţii târzii. 

Progresul, de asemenea, este asumat ca un rezultat spontan, inevitabil, al societăţii, astfel încât 

metanaraţiunea progresului este asumată ca fiind obiectivă şi lipsită de alternative, de exemplu ca obiectivul 
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care conduce fiecare reprezentare a realităţii. În metanaraţiunea modernităţii târzie, progresul, în afara 

faptului că, din punct de vedere conceptual,este mult mai extins, nu mai este asumat ca un rezultat cert, ci 

ca un rezultat care poate fi urmat dacă şi în măsura în care, desfăşoară  acţiuni riguros determinate. Este 

însă prezentat şi ca singurul rezultat ce poate veni în întampinarea exigenţelor umanităţii şi, în acelaşi timp, 

şi ca un obiectiv caracterizat de o profundă valenţă etică, mult mai evidentă decât aceea care caracteriza 

metanaraţiunea dezvoltării în modernitate. Aceste circumstanţe conduc, mai departe chiar,  în 

reprezentarea modernă târzie, spre prefigurarea unui raport univoc între reprezentare şi sens: 

reprezentarea trebuie să conducă la sensul dezvoltării durabile (nivel epistemologic). Nu există 

metanaraţiuni alternative, şi mai presus de toate nu sunt viabile. Asta înseamnă că, în ce a ce priveşte 

natura relaţiei dintre semn şi sens, nu există diferenţe substanţiale trecând de la modernitate la 

modernitatea târzie: în ambele domenii, raportul este univoc. Astfel, peisajul e reprezentarea între 

interacţiunile dintre comunitatea umană şi ecosistem (semiologia teritoriului), iar ca rezultat este realitatea: 

teritoriul umanizat (nivel ontologic).  

Astfel, dinamica peisajului in amenajarea teritoriului este data de ambientul extern identificat prin: 

Schimbarea globală – Conform setărilor stabilite de Internaţional Biosphere Programme, schimbarea 

globală (modificarea globală) este definită ca o schimbare climatică şi este reprezentată împreună cu 

consecinţele asupra ciclurilor bioclimatice. Această setare a modului de reprezentare defineşte, în sens 

tematic inovativ, dar teoretic nu divergent faţă de raţionalism, aspectele importante ale peisajului, de la 

caracteristicile geomorfologice la configurarea circulaţiei hidrografice, de la procesele erozive la impactul 

asupra faunei şi florei, şi multe alte manifestări, în special cele provocate de procese fizice la scară globală. 

Globalizarea – De ceva timp, în literatura ştiinţelor teritoriale şi-a făcut loc o direcţie dedicată investigării 

interacţiunilor ce se dezvoltă între sistemele locale şi procesele globale. Această direcţie face loc 

transformărilor pe care peisajul le suferă din cauza efectului impulsurilor economice, cu relative implicaţii 

sociale, care apar ca efect al creării de reţele globale şi a răspândirii fenomenelor în sens trans-naţional. 

Efectele globalizării în peisaj presupun un concept de dezvoltare ambiguă, o anxietate productivă şi 

constructivă responsabilă de declinul echilibrului peisajului, pierderea corelaţiei între realitatea naturală şi 

civilizaţie, alterarea identităţii culturale a peisajului. Globalizarea a ignorat materialele, stilul de viaţă ce 

caracterizează diferite zone geografice, preferând construcţii fără fond de zi cu zi odată cu extinderea 

standardizării11.  

                                                 
11De exemplu, caracteristicile peisajului legate de turism pot fi reprezentate ţinând cont de influenţele exercitate de imigranţii de diferite 

provenienţe geografice şi cu diverse matrice culturale  
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Fig. 1. Poziţia diversităţii culturale în raport cu globalizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astfel, sisteme bimodulare – Ca efect al acestor setări, mediul extern în întregul lui, este reprezentat ca o 

realitate bimodulară, compusă de un modul fizic, al cărui aspect cheie este schimbarea climatică, şi un 

modul social, al cărui aspect cheie este globalizarea. 

În paralel, reprezentarea în funcţie de dezvoltarea durabilă a indus reprezentarea peisajului sistemelor 

locale ca fiind o realitate bimodulară. Modulul natural este asumat ca un agregat de ecosisteme care, 

potrivit principiului dezvoltării durabile, ar trebui protejate punând în special atenţia pe biodiversitate. 

Modulul social este reprezentat ca o realitate socială, care se manifestă asupra teritoriului prin trei 

componente fundamentale: aşezările, utilizarea terenului, moştenirile culturale.  

 

Fig.2.  Identificarea diversitătii culturale în interacţiunea dintre sistemele locale si procesele globale 

 

Reţinem că pentru un organism atât de complex cum este peisajul, abordarea evoluţiei sale în viitor, în 

condiţiile presiunii umane tot mai accentuate nu poate fi sprijinită de niciun raţionament, în afară a ceeea 

ce poate oferi analiza sistemică cu atât mai mult nu trebuie uitată fragilitatea şi labilitatea unor peisaje.  
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Ca efect al acestor setări, reprezentarea peisajului, în exprimările sale cele mai prielnice în legătură cu 

metanaraţiunea dezvoltării durabile, este centrată pe diversitate, pe exprimarea particularităţilor 

ecologice şi culturale, ale sistemelor locale şi ale proceselor sale globale.  

 

Fig.3.  Dezvoltarea durabilă şi diversitatea culturală– interacţiuni 

 

 

Reţinem de asemenea, că acţiunile cele mai dinamice, care impulsionează transformările unui peisaj sunt 

cele din aria socialului că descrierea mecanismelor de dezvoltare a unui peisaj, oferă condiţii pentru 

modelarea sistemului de luat în studiu, ca în orice intervenţie umană trebuie cunoscute limitele de 

toleranţă a peisajului în cauză ca şi modificările de ordin structural şi funcţional (bilanţul consecinţelor 

pozitive şi negative) ce vor rezulta prin acţiunea propusă şi că în această acţiune, metodologia ştiinţifică de 

cunoaştere a teritoriului ne poate ajuta la diagnosticarea evoluţiei peisajului (structură şi expresie formală) 

la un moment dat12. 

Natural – procesele naturale în care peisajul interacţionează pot fi descrise de-a lungul parcursurilor 

climatice: ciclicitatea anotimpurilor– raţionamentul acestora (procese bio-geo-chimice- eroziune, ciclu apei, 

riscuri şi hazarde naturale) Acestea stau la baza unei lecturi a peisajului.  

Social – componenta socială a ambientului extern e reprezentată prin prezenţa proceselor globalizării. 

                                                 
12 Plecând de la aceste teorii de bază, putem considera conţinutul şi caracterul specifice ce reprezintă peisajul au legătură cu canoanele modernităţii 

târzii. Cu scopul de a oferi argumentări atât posibile, inteligibile, peisajul este compus din:  peisajul terestru intern, peisajul terestru costier, peisajul 

subteran, peisajul marin, peisajul atmosperic. 
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Efectul globalizării asupra peisajului constă în schimbări rapide ale situaţiei teritoriale, dezvoltarea intensivă 

şi dorinţa de o viaţă mai bună sunt responsabile de declinul echilibrului ambiental. 

Dezvoltarea contemporană arată că societatea aspiră din ce in ce mai mult la redescoperirea unui cadru 

de viaţă simplu şi prezervarea patrimoniului lor natural. Trecând in discuţie mai sus diferite perspective 

teoretice  de definire a peisajului prin prisma mai multor discipline si ţinând cont de rugămintea şi 

necesitatea socială, peisajul caştigă si recăstigă prestigiu şi incepe să fie perceput ca o componentă majoră a 

existenţei noastre. Secolul al XXI lea a început cu comunităţi ce de obicei erau deschise către procesul de 

globalizare şi erau pentru adoptarea larg răspândită a legilor dezvoltării durabile. A fost precedat de 

transformări istorice democratice şi politice în centrul şi estul Europei şi de dezvoltarea structurilor 

obişnuite europene şi a spaţiului – Uniunea Europeană. În acelaşi timp, a fost vremea unor mari 

transformări economice în ţările bine dezvoltate, ca rezultat al implementării industriilor ce foloseau înalte 

tehnologii.  

Peisajul contemporan este conturat de procese ce descind din tehnogeneză şi infogeneză. Gândirea 

(cunoştinţele, ştiinţa), sau noos-ul, devin forţa de conducere principală pentru „lumea nouă”13. Majoritatea 

ţărilor europene simt nevoie de schimbări funcţionale şi de restructurare economică. Aceste schimbări, deşi 

justificate din punct de vedere economic, îşi fac adesea apariţia în spaţiu într-o manieră spontană şi haotică. 

Procesele de democratizare privesc deasemenea liberalizarea şi punerea în circulaţie a deciziilor controlate 

mai înainte la nivel central în ceea ce priveşte organizarea spaţiului. În mod curent, au loc ad hoc, şi în mod 

frecvent ameninţă calitatea peisajului şi necesită implementări urgente ale unui regulament clar definit ce 

s-ar conforma cu conceptul superior de dezvoltare durabilă. 

 

2.2. Tipuri generice de peisaj 

2.2.1. Peisajul natural 
 
Primul spaţiu ce a devenit subiect al privirii noastre estetizante a fost natura, evoluţia privirii noastre asupra 

spaţiului fiind reprezentată de evoluţia peisajului în artă, în special în pictură. Nu natura salbatică ci o natură 

ideală, sau idealizată, ordonată, estetizată, peisagizată. Peisagizarea naturii are loc prin laicizarea acesteia, 

sau mai bine spus prin laicizarea elementelor ei, până atunci supuse regulior scenelor religioase în care 

arbori, izvoare, munţi... jucau un rol simbolic, erau semnele unui discurs religios. Există nenumărate articole 

şi cărţi privind "inventarea" elementelor: munte, pădure, malul mării, cămpia ca peisaje dar şi tablouri în 

care rolul special este prezentat ca referinţă de un copac, de o luncă, bulevard parizian au fost anexate 

                                                 
13 Acest lucru a fost evidenţiat printre alţii, cel mai devreme la sfârşitul anilor 60 de către Vernadsky (1967); Acestea sunt deasemenea temeiurile 

filosofiei evoluţionismului a lui Teilhard de Chardin 
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istoriei artei de-a lungul timpului. Pictura „peisaj” ne-a învăţat să privim lumea, dar ne-a învăţat, să 

distingem un peisaj ca o pictura. 

Astfel, în secolul XIX , a prins contur primul tip de peisaj susţinut de o poziţie raţională şi inspirată de la 

reprezentarea fizica a teritoriului. Funcţionarea disciplinei - ghid (disciplină directoare) a fost constituită de 

geologie, care în acea fază istorică se identifică în geomorfologie. Peisajul a fost aşadar considerat rodul 

influenţelor exercitate ale structurilor geologice şi a fost descris în cheie geomorfologică , acesta purtand 

denumirea de peisaj natural. 

Peisajul umanizat - A doua teoretizare s-a afirmat la începutul secolului XX prin posibilismul geografic, o 

formă de gândire propusă de Vidal de Blanche, şi profund în conflict cu determinismul fizic, cultivat intens în 

acea perioadă de geografia germană. De altfel, peisajul este introdus ca termen ştiinţific de către Al. von 

Humboldt, care face şi prima clasificare peisagistică în funcţie de omogenitatea asociaţiilor vegetale. De 

menţionat că acest curent este continuat de promotorii şcolii germane ai secolului XX, care au meritul de a 

demara coabitarea în termeni noi a prefacerilor pe care le suportă obiectele şi fenomenele de la suprafaţa 

Pământului, care au suferit schimbări succesive. 

2.2.2. Peisajul antropic (construit) 

Peisajul nu este pur şi simplu o reprezentare mentală, peisajul este un spatiu organizat, este "o zonă de pe 

suprafaţa pământului", afirma Jackson, adăugând, "noi ştim instinctiv că acesta este un domeniu cu un 

anumit grad de permanenţă, cu un caracter propriu, topografic sau cultural şi mai ales un spaţiu comun 

unui grup uman.” Desigur, peisajul este, de asemenea, o modalitate de a vedea şi de a imagina lumea. Dar 

există în primul rând o realitate obiectivă, materială, produsă de către oameni. Fiecare peisaj este cultural, 

nu neaparat pentru că el este văzut printr-o cultură, ci în primul rând pentru că acesta a fost produs într-un 

set de practici (economice, politice, sociale) şi în conformitate cu valori pe care  într-un fel le simbolizează.  

Fiecare peisaj într-un mod propriu, este legat de un proiect social, chiar dacă acest proiect nu este 

"conştient", chiar dacă este traducerea inconştientă a organizării vieţii sociale. Prin urmare, el care 

pretinde să studieze peisajul are prima sarcină şi esenţială de a citi şi interpreta formele şi dinamica 

peisajului pentru a învăţa ceva din planul pentru compania care a produs acest peisaj. 

Aspectul de "morfologic" al peisajului este de fapt expresia unei relaţii mai profunde între om şi suprafaţa 

pământului, o relaţie de lucru activă şi practică prin care omul transformă mediul său natural. Activitatea 

umană se înscrie pe sol şi se transformă. 

Noţiunea de peisaj capătă aici un sens foarte larg al peisajului care este un spaţiu politic, şi, probabil, un 

spaţiu mai social şi cultural decât politic. Acest punct este crucial pentru că permite relativizarea atât a 
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concepţiei estetice (sau pitoreşti), a peisajului, cât şi a concepţiei deterministe.  

2.2.3. Peisajul cultural 

Industrializarea rapidă, accelerarea vieții de zi cu zi precum șsi scăderea calităţii vieţii colective s-au 

intensificat pe masură ce societatea s-a reorganizat către accelerarea puterilor de transmitere a 

informațiilor şi tehnologiilor. Astfel, peisajul contemporan cuprinde,împreună, totalitatea imaginilor rurale 

existente, trecute sau posibile, şi se află sub semnul legilor evoluţiei14. În timp, între societatea şi teritoriul 

pe care l-a exploatat şi îl exploatează s-a creat o serie de relaţii durabile şi profunde, întărite prin activităţi, 

fizionomii, tradiţii, obiceiuri şi interese extrem de diverse, dar, totuşi, el rămâne cu un anumit mod de 

existenţă socială, suport al vieţii umane şi o bază a resurselor de hrană şi de materii prime pentru industrie. 

Astfel, putem afirma că în cadrul peisajului devine şi mai evident faptul că modalităţile concrete de 

exploatare a unui teritoriu de către o comunitate – modalităţi condiţionate tehnic, social, juridic, istoric - 

lasă o amprentă caracteristică asupra peisajului natural, modelându-l în direcţia a ceea ce numim azi 

peisaj cultural.  

Ideea peisajului cultural a fost introdusă în istoria în 1925 de către geografii americani care încercau să 

readucă în prim plan puterea, acţiunea culturii în cadrul dezbaterilor în legătură cu influenţa mediului în 

modelarea societăţilor umane. Din punct de vedere istoric, ideea peisajului fusese întotdeauna culturală în 

sine, cu toate acestea termenul de peisaj cultural a apărut într-un moment în care peisajul fusese secătuit de 

multe dintre asociaţiile sale culturale. Cultura avea nevoie să fie recentrată în cadrul dezabaterilor în 

legătură cu înţelesul peisajului. Carl Sauer15  a introdus pentru prima dată termenul în Statele Unite, 

definind conceptul astfel: 

 „creat prin adaptarea unui peisaj natural la cerinţele şi nevoile unui grup cultural. Cultura este agentul, 

natura este mediul, iar peisajul cultural este rezultatul. Sub influenţa unei culturi, ea însăşi în schimbare 

permanentă, peisajul se schimbă la rândul său, trecând prin diferite faze şi, probabil în final, atingând 

ultimul stadiul al unui ciclu evolutiv. Odată cu introducerea unei culturi noi, străine de cea originală, se 

ajunge la o renaştere a peisajului cultural sau unul nou este superimpus rămăşiţelor  celui vechi”16 

În timp ce termenul a beneficiat de suficientă acceptare generală în geografia umană în timpul anilor 

1920-1930, prin anii 1940 zăcea părăsit în obscuritatea certurilor disciplinare în legătură cu înţelesul  şi cu 

rolul său potrivit ca subiect de cercetare. Cu un rol diminuat în geografie, a durat decenii pentru ca ideea 

                                                 
14Peisajul fenomen, Sandu, A.M. (2007) Sub semnul paradoxurilor, Bucureşti: Ed. Fundaţiei Arhitext Design, pg 111 
15 Sauer, C.,(1925). The Morphology of Landscape,  University of California Publications in Geography 2, p 5. 
16Sauer, C.,(1925). The Morphology of Landscape,  University of California Publications in Geography 2, p 2. Ed. Leighly, J., (1963). Land and life: a 

selection from the writings of Carl Ortwin Sauer (Berkeley and Los Angeles: University of California Press). 
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peisajului cultural să se răspândească într-un discurs academic public mai larg; conceptul a fost transformat 

în întregime într-un interes multidisciplinar care era crucial pentru reînvigorarea peisajului ca un mediu 

subscris culturii la sfârşitul secolului al XX-lea în cadrul revistei Landscape. 

In acest caz, ideea peisajului era o reprezentare a realităţii, un loc al acţiunii ce trebuia folosit. Cu toate 

acestea, la sfârşitul secolului al XIX lea, ideea peisajului a fost supusă provocării celor mai reprezentative 

abstracţiuni ale artei nonreprezentaţionale şi ale raţionalismului ştiinţific. Cosgrove foloseşte aceste 

schimbări ale felului de a vedea lumea ca un sfârşit potrivit pentru studiul său:“În momentul istoric când 

realismul a fost supus provocării în pictură şi gândirea prin analogie a fost supusă provocării în ştiinţă, ideea 

de peisaj s-a atrofiat ca şi comentariu moral asupra relaţiilor sociale cu pământul şi natura, şi a fost 

adoptată ca un concept ştiinţific rece în geografia academică şi politica publică.”17 

Examinând această afirmaţie se poate spune ca ideea de peisaj nu a dispărut, mai degrabă a fost din nou 

supusă transformării, timp în care încă păstra elemente ale semnificaţiei sale ideologice tradiţionale ce au 

rezistat în decursul timpului.18 La începutul secolului al XX-lea, geografia umană îşi caută subiectul potrivit- 

ştiinţa sa particulară. În 1908, geograful german Otto Schluter a susţinut că landschaftskunde, sau ştiinţa 

peisajului, era singura sferă de activitate a geografiei19,  acesta fiind conceptul pe care Sauer20 l-a introdus 

drept peisaj cultural. Conceptul a fost contestat21, pavând într-un mod de efect drumul pentru ca ştiinţa 

spaţială să depăşească studiile peisajului cultural drept modul acceptat de cercetare22, existand diferitele 

şcoli de gândire, dezbateri şi dezacorduri  care au rezumă conflictul peren pe care ideea peisajului cultural 

îl produce în geografia umană23 „pentru unii, noţiunea de peisaj cultural este o legătură potrivită între 

spaţiu şi societate, cultură şi mediu, în timp ce pentru alţii această fluiditate de definiţie slăbeşte conceptul şi 

îl descalifică din întrebuinţarea analitică serioasă.” 

Astfel complexitatea intrinsecă şi incertitudinea peisajelor sunt considerate conflictele teoretice mai largi 

din jurul modernismului. Astfel „putem descifra două căi principale în care peisajul a fost folosit de către 

această geografie umanistă în timpul perioadei 1950-1970. Prima punea accent pe detaliile vizibile şi 

materiale ale peisajului, în timp ce cea de a doua accentua percepţia culturală şi preferinţele vizuale ale 

împrejurimilor noastre.”24 Termenul de peisaj cultural s-a răspândit mult mai departe de geografie către 

                                                 
17 Ibid., 262. 
18 Ibid., 254 
19Geoffrey J. M.& Preston E. J. (1993). All Possible Worlds: A History of Geographic Ideas ,New York: Wiley, p. 177. 
20 în geografia umană americană în 1925 
21 În decursul ultimilor optzeci de ani, au existat numeroase updatǎri şi sinteze istorice ocazionale ale ideii de peisaj cultural în cadrul disciplinei 

geografiei umane, o parte din ele fiind cele menţionate în acest capitol. 
22Hartshome, R. (1939). The Nature of Geography: A Critical Survey of Current Thought in the Light of the Past , Lancaster, Pa. Association of 

American Geographers, p 56. 
23 Rowntree, L. B. (1996). The Cultural Landscape Concept in American Human Geography în Concepts in Human Geography, eds. Carville Earle, Kent 

Mathewson and Martin S. Kenzer (London: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., p 127. 
24 Ibid., 120 
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alte discipline din anul 1925 şi în cadrul acelor discipline conceptul a fost transformat pentru a satisface 

planuri disparate. Încă nu există o istorie care tratează conceptul ca pe un sistem de convingeri 

trans-disciplinar intelectual şi filozofic ce a luat naştere şi a fost transformat într-un context istoric mai larg,  

J. B. Jackson fiind considerat în continuare o puternică influentă pentru importanţa studiului peisajelor 

obişnuite, autohtone (vernaculare25) şi conştientizarea acestora. 

Ideea peisajului cultural a fost un refugiu pentru ideea de peisaj diminuată (aşa cum a fost teoretizat de 

Cosgrove) şi la apogeul modernismului secolului al XX-lea a început să se transforme încă o dată într-o nouă 

idee de peisaj care actualmente informează teoria şi practica contemporană dintr-un număr de domenii. 

Această idee de peisaj revitalizată este un concept hibrid care împarte unele dintre aspectele ideologice 

cu vechea idee de peisaj, dar îşi are de asemenea rădăcinile în ceea ce Jameson numeşte „logica culturală a 

capitalismului târziu.” 26 

Diferitele abordări ale conceptului de peisaj cultural oferă următoarele orientări: limitarea conceptului la 

peisajul rural, utilizat agricol; limitarea acestuia la peisajul rural apropiat de cel natural, contrapus peisajului 

agrar modern; abordarea peisajului cultural ca fenomen estetic; abordarea peisajului cultural ca spaţiu al 

evenimentelor istorice. Interpretând informaţiile de mai sus, considerăm că sintagma peisaj cultural 

desemnează ansamblul elementelor materiale şi de structură generate în timp, într-un mediu ambiant 

coerent geomorfologic şi demografic, de activitatea cotidiană a unor comunităţi umane, active într-o 

conjunctură economică, socială, administrativă şi mentalitară dinamică27.  

Conceptul de peisaj cultural a fost creat pentru a ilustra modul în care geografia (prin reprezentarea 

caracteristicilor geomorfologice ale spațiului si peisajul natural) și cultura pot interacționa și pentru a 

identifica legaturile între culturi și identitățile spațiale, iar parametrii care definesc peisajele culturale sunt 

în continuare studiați și dezvoltați în relație cu conservarea patrimoniului dar și a managementului 

resurselor culturale, bazate pe atitudinea conservaţionistǎ a moştenirii culturale, în special a celei rurale.  

Aşadar, o atenţie deosebită este acordată politicii culturale a peisajului, prin recunoaşterea acestuia ca 

reprezentând un mod de conceptualizare şi reprezentare a spaţiului ca rezultat al condiţiilor istorice, politice, 

economice sau al relaţiilor sociale particulare. Astfel, unele peisaje iconice pot juca chiar un rol important în 

construirea unor identităţi regionale, naţionale sau chiar pan-naţionale. Astăzi, chiar şi reprezentărilor 

literare sau artistice ale peisajului li se acordă o atenţie comparabilă cu cea acordată elementelor materiale 

ale peisajelor. Ca şi concept cultural, semnificaţia teoretică a peisajului este în continuă creştere, 

conservarea peisajelor tradiţionale în scopuri sociale sau economice devenind o problematică actuală din ce 

                                                 
25Vernacular – care este propriu unei tări, unei regiuni. 

http://dexonline.ro/definitie/vernacular (10.10.2012) 
26 Jameson, F. (1991),. Postmodernism or, The Cultural Logic of Late Capitalism , Duke University Press, p 45. 
27Goia, I. A. (2011), “Peisajul etnic” – un concept  problematic, Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca. 

http://dexonline.ro/definitie/vernacular
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în ce mai importantă în planificarea spaţială.  

Din punct de vedere legislativ, peisajul cultural a căpătat popularitate si în contextul conservării 

patrimoniului. Abordarea peisajului cultural ca mesager al patrimoniului, cu dorinta de a asigurara o 

dezvoltare firească a societății și o gestionare inteligentă se face de catre UNESCO 

Conservarea peisajului cultural ca fenomen de patrimoniu28 datorită complexităţii  sale şi scopului de a 

include credinţele şi valorile tuturor culturilor devine o sarcină problematică reală a practicii de 

management prin includerea ulterioară a acesteia în orientările UNESCO şi documentele Convenţii 

Patrimoniului Mondial din 1992.29 Potrivit prescripţiilor de înscriere în WHL, peisajul cultural este definit ca 

fiind o trăsătură culturală şi reprezintă, cumulativ, proprietăţile naturale şi cele rezultate din activităţile 

umane ale unei arii geografice.30  

Definirea peisajului cultural ca patrimoniu este necesară pentru o mai bună gestionare, dezvoltare şi 

comunicare a teritoriilor. Astfel, marchează şi modelează teritoriul prin diversele  reguli şi metode de 

valorificare a resurselor acestuia identificând elementele structurale, aflate în permanentă interacțiune , 

ale peisajului cultural cu potenţial de susţinere a dezvoltării durabile. 

Astfel, în prezent, peisajul cultural este rezultatul dinamic al interacțiunii cu umanul, termenul fiind folosit ca 

peisaj umanizat, ca patrimoniu, dar și în gestiunea peisajului ca resursă, existând de altfel și o diferență 

majoră între abordările acestora.   

Multe definiții ale peisajului cultural limitează interacțiunea omului cu mediul înconjurător la efectul 

activității omului asupra acestuia. Însă plecănd de la premiza că “peisajele culturale sunt zone geografice ce 

prezintă caracteristici cu o valoare pentru societate ca rezultat al interacțiunii omului cu mediul 

înconjurător”31, introducând noțiunea de efect al naturii asupra omului , se accentuează faptul ca relația 

omului cu natura nu este doar subiectiva dar, ne influențează condiția fizică, psihologică, senzorială  și 

emotională 32 . Evoluția peisajului a devenit un fapt social, schimbările în economie accelerează 

transformarea acestuia, iar socialul poate fi modificat prin cultural, prin impunerea acestuia din exterior, de 

către cei care au control asupra socialului. De asemena socialul poate impune modoficări culturalului,  

                                                 
28Conceptele de conştientizare, înţelegere şi intervenţie, ce reprezintă elementele de bazã când discutăm despre conservarea patrimoniului, sunt 

foarte importante şi pentru conservarea peisajului cultural. 
29 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. UNESCO (1972) Operational Guidelines for the Implementation 

of the World Heritage Convention. UNESCO. WHC-99, 3rd Annex, p38  
30 Peisajul cultural – aspectul pe care îl are o zonă asupra căreia activităţile umane imprimă o amprentă cu semnificaţie istorică, artistic, stiintifică, 

etnografică, religioasă. 

Peisaj cultural – rezultat al interacţiunii între factorii naturali şi umani (UNESCO, World Heritage Convention), ilustrând evoluţia societăţii şi a 

aşezărilor umane în decursul istoriei, sub influenţa constrângerilor materiale sau oportunităţilor generate de mediul lor natural şi de factorii sociali, 

economici şi culturali, atât interni cât şi externi (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. UNESCO (1972) 

Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. UNESCO. WHC-99, 3rd Annex) 
31Buggy S., (1994). Parks Canada Architectural History Branch, Cultural Landscapes in Canada: Draft Article. p. 1. 
32Jackson, J.B. (1959). The Imitation of  Nature. Landscape. Vol. 9, No. 1. Autumn. 
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atunci când socialul nu este interesat de cultural, având o preocupare risipită rezultând o populație care este 

manipulată prin factori nocivi asupra culturalului. 

 

2.3. Importanţa peisajului în amenajarea teritoriului naţional 

In arhitectură, urbanism şi peisagistică noţiunea de peisaj este pusă sub semnul locuirii umane: astfel, el 

este şi răspuns a unei decizii, în preocuparea sa accentul cade pe convieţuirea oamenilor, fiind o comandă 

nu numai asupra clădirii şi structurilor sale interne, dar mai ales asupra  relaţiilor pe care clădirea le are cu 

contextul/ele sale. Astăzi, intervenţiile asupra peisajului sunt complexe si dezvoltate în principal în trei 

direcţii, care de altfel nu se exclud reciproc: terenul, teritoriul, mediul natural. 

Deşi la nivel internaţional există numeroase documente care vin în sprijinul noilor tendinţe culturale privind 

peisajul33, probabil ca urmare a dificultăţii de asimilare a conceptului cât şi a lipsei uzanţei privitoare la acest 

domeniu, legislaţia existentă în România nu se referă la peisaj ca la un întreg, îmbinare de spaţiu natural şi 

antropizat, în conformitate cu prevederile Convenţiei Europene a Peisajului, ci priveşte separat cele două 

componente ale peisajului.  

Influenţa franceză a făcut ca primele legi de protecţie a peisajului în România să fie legate de protecţia 

monumentelor (printre acestea pot fi menţionate legile referitoare la monumente din anii1874, 1881, 1892), 

în timp ce grija pentru peisajele naturale a apărut mai târziu. În acest moment, în România legislaţia cerută 

de Convenţia Europeană a Peisajului lipseşte, neexistând o lege referitoare direct la protejarea, promovarea 

şi îmbunătăţirea peisajului, fie el excepţional, obişnuit sau degradat. Există legi care se referă (protejează, 

administrează) separat fie la peisajul natural, fie la elemente construite de om, şi unele şi altele fiind 

considerate valoroase.Totodată, trebuie subliniată necesitatea introducerii, în cadrul legilor care se referă la 

activitatea de amenajarea teritoriului şi urbanism, precum şi în conţinutul cadru al documentaţiilor de 

urbanism, a unor elemente principale de control privitoare la transformările peisajului, cum ar fi forma 

fizică a peisajului şi devenirea istorică a teritoriului. 

Legile existente în România care ating părţi componente ale domeniului  peisajului, în accepţiunea 

Convenţiei Europene a Peisajului, sunt: DE COMPLETAT 

- Legea 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice 

- Legea nr. 350 din 2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul 

                                                 
33 Printre aceste documente, pot fi menţionate recenta politică UNESCO pentru Protecţia Peisajelor Culturale ca parte a Patrimoniul Umanităţii, 

adoptată la Florenţa în anul 2002, ESDP (European Spatial Development Perspective), document al Comisie Europene ce are ca obiect politicile ce au 

impact asupra teritoriului, şi alte documente care privesc în totalitate sau parţial problema peisajului (de exemplu Carta Restaurării, Icomos, Cracovia 

2000) 
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- Legea nr. 41 din mai 1995 cu modificări, pentru aprobarea OG nr. 68 din 1994 privind protejarea 

patrimoniului cultural naţional 

- Legea nr. 5  din 2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, Secţiunea a 

III-a, Zone protejate 

- Ordonanţa Guvernului nr. 43 din 2000 privind protecţia patrimoniului arheolohic şi declararea unor 

situri arheologice ca zone de interes naţional, aprobată cu modificări prin Legea 378 din 2001 

- Ordonanţa Guvernului nr. 47 din 2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor 

istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată şi modificată prin Legea nr.564 din 2001. 

- Hotărârea Guvernului nr. 525 din 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

republicată. 

- Ordinul MTCT nr. 562/2003pentru aprobarea Reglementării tehnice “ Metodologie de elaborare  şi 

conţinutul cadru pentru zone construite protejate (PUZ)“ 

- HG nr.230 din martie 2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naturale şi constituirea 

administraţiilor acestora 

- Ordonanţa de urgenţă nr.236 din 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 

- Legea nr.137 din 1995  privind protecţia mediului 

- Legea administraţiei publice locale 215 din  2001 

- Hotărârea Guvernului nr.723 din 2002 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale privind zone 

construite protejate 

- Anexa la Ord. Ministrului TCT nr. 562/2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Metodologie de 

elaborare şi conţinut cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate PUZ 

- Legea nr. 451 din 2002  privind ratificarea Convenţiei Europene a Peisajului 

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reglementează activitatea în domeniul 

amenajării teritoriului şi urbanismului, constituind legea de bază privitoare la această activitate în România. 

Legea defineşte activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism, numeşte atribuţiile organelor 

administraţiei publice centrale şi  locale în acest domeniu, fixează caracterul director şi/ sau de 

reglementare specifică a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, şi conturează conţinutul 

acestora. De asemenea legea se refera si la modalităţile de iniţiere si finanţare  a activităţilor, la procesul 
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de avizare si  aprobare a documentaţiilor de urbanism, şi stabileşte formele de implicare a  populaţiei in 

activitatea de amenajarea teritoriului şi urbanism. 

Această lege nu abordează  conceptul de  peisaj aşa cum este el înţeles prin Convenţia Europeana a 

Peisajului, de fapt nu conţine nici un capitol care sa se adreseze direct peisajului, dar face referire  la 

probleme legate de peisaj. Aceste referiri se întâlnesc mai ales în relaţie cu activitatea de urbanism, 

printre ale cărei obiective pot fi menţionate protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural 

construit si natural şi asigurarea calităţii cadrului construit, amenajat si plantat din toate localităţile 

urbane si rurale. 

Toate cele trei tipuri de documentaţii de urbanism (Plan Urbanistic General, Plan Urbanistic Zonal, Plan 

Urbanistic de Detaliu) cuprind reglementari cu referiri indirecte la domeniul peisajului: 

-Planul Urbanistic General  are caracter director şi reglementator, conţine prevederi referitoare la 

zonele protejate si de protecţie a monumentelor istorice şi precizează condiţiile de amplasare si 

conformare a volumelor construite, amenajate si plantate.  

-Planul Urbanistic Zonal  conţine prevederi referitoare la organizarea arhitectural – urbanistica in 

funcţie de structurile urbane, protejarea monumentelor istorice si stabilirea servituţilor in zonele de 

protecţie ale acestora. În acest context trebuie adusă în discuţie şi obligativitatea elaborării PUZ  pentru 

„zone protejate si de protecţie a monumentelor”  

-Planul Urbanistic de Detaliu conţine reglementări specifice referitoare la  permisivităţile si 

constrângerile urbanistice privind volumele construite si amenajările, relaţiile estetice cu vecinătatea, şi 

conformarea construcţiilor, amenajărilor si plantaţiilor. 

In domeniul Amenajării Teritoriului întâlnim o referire le peisaj prin existenta Secţiunii III – Zone protejate, 

cat si in obiectivul AT de a „îmbunătăţi calitatea vieţii oamenilor si colectivităţilor umane”. După cum se 

observă, prevederile legii nu sunt direct adresate peisajului, dar totuşi ating acest domeniu în mod indirect, 

fiind necesară introducerea unor instrumente de citire şi/ sau control a transformărilor peisajului în cadrul - 

conţinut al documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism. 

Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III-a- zone 

protejate  şi anexele ce fac parte integrantă din prezenta lege a fost adoptată in vederea aprobării 

Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea III- zone protejate. Prezenta lege defineşte zonele 

protejate, ca zone naturale sau construite, ce cuprind valori de patrimoniu natural sau cultural, delimitate 

ca atare in vederea atingerii obiectivelor de conservare a valorilor de patrimoniu. În acest sens, legea se 

apropie de modul de înţelegere a peisajului propus de Convenţia Europeană, termenul în sine « peisaj » nu 



 
 

STRUCTURAREA PEISAJULUI DIN JUDEŢUL GALAŢI (IDENTIFICARE ŞI CLASIFICARE) -ETAPA 1- PEISAJUL CULTURAL 
 

37 

 

este însă menţionat în cuprinsul legii. De asemenea legea evidenţiază zonele naturale protejate de interes 

naţional şi prevede delimitarea zonelor de protecţie a acestor valori. În cuprinsul actului legislativ se 

regăsesc referiri legate de delimitarea si instituirea zonelor de protecţie pentru valorile de patrimoniu la 

100 metri în municipii si oraşe, 200 metri în comune şi 500 de metri în afara localităţilor. După cum 

sugerează titlul, legea se referă doar la protecţia zonelor considerate valoroase. Convenţia îşi propune în 

plus gestionarea, valorificarea acestor zone, şi pe lângă aceasta, crearea de noi zone valoroase. 

Legea  422/ 2001  privind protejarea monumentelor istorice reglementează regimul juridic general al 

monumentelor istorice. 

Legea defineşte monumentele istorice ca parte integrantă a patrimoniului cultural, stabileşte procedura de 

clasare a acestora, defineşte măsurile de protejare a acestora şi instituie zone de protecţie pentru 

monumente. Totodată legea defineşte intervenţiile asupra monumentelor istorice, identifică instituţiile si 

organismele de specialitate cu atribuţii privind protejarea monumentelor.  

Legea 422 conţine strict prevederi legate de monumentele istorice, acestea fiind însă parte componentă a 

peisajului (antropic), aşa cum este acesta înţeles prin Convenţia Europeană a Peisajului. Din această 

perspectivă referirile pe care legea le face la monumentele istorice pot fi asimilate conceptului de peisaj şi 

în conţinutul acesteia regăsim reglementări legate de protecţia monumentelor istorice ca parte integrantă 

a patrimoniului cultural naţional; descrierea măsurilor de protejare a monumentelor istorice, definirea 

monumentului, ansamblului si sitului (în cazul sitului apare specificaţia ca acesta poate avea valoare 

cultural istorică semnificativă si din punct de vedere al peisajului cultural), instituirea zonei de protecţie a 

monumentului istoric pentru asigurarea conservării acestuia şi a cadrului său construit sau natural, 

protecţia monumentelor istorice indiferent de regimul juridic si starea acestora de conservare. 

De asemenea legea specifică faptul că protejarea monumentelor istorice este parte componentă a 

strategiilor de dezvoltare durabilă economică, socială, turistică, urbanistică şi de amenajare a teritoriului, 

interzice desfiinţarea, distrugerea totală sau parţiala, profanarea si degradarea monumentelor istorice, 

prevede obligativitatea evidenţierii monumentelor istorice şi a zonelor lor de protecţie în planurile 

urbanistice generale şi în celelalte documentaţii de urbanism, şi defineşte tipurile de intervenţii asupra 

monumetelor istorice.   

Hotărârea nr. 230/ 2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale si parcurilor 

naturale şi constituirea administraţiilor acestora delimitează şi nominalizează rezervaţiile biosferei, 

parcurile naţionale şi parcurile naturale, prevederile acesteia făcând referire doar la aceste elemente de 

peisaj natural.  
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Legea nominalizează în mod special Rezervaţia Biosferei Delta Dunării ce deţine triplu statut de protecţie 

internaţional: Rezervaţie a Biosferei desemnată de comitetul UNESCO “Omul şi Biosfera” , Zonă Umedă de 

Importanţă Internaţională desemnată de secretariatul Convenţiei Ramsar, şi sit al Patrimoniului Natural 

Universal, recunoscut de UNESCO. De asemenea sunt nominalizate alte 17 parcuri naţionale. 

Legea cuprinde prevederi referitoare la măsurile de protecţie a acestor areale (zonarea interioară a 

parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, încadrarea suprafeţelor ocupate de vegetaţie forestieră, aflate 

în interiorul rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale sau parcurilor naturale, pentru silvicultură, 

elaborarea normelor de amenajare a pădurilor, pajiştilor, elaborarea strategiei privind dezvoltarea 

ecoturismului în rezervaţiile biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale, materializarea limitelor 

parcurilor naţionale şi naturale). 

Legea nr. 451 din 2002 ( privind ratificarea Convenţiei Europene a Peisajului) îşi propune să schimbe  

situaţia existentă în România, prin alinierea legislaţiei româneşti la cea europeană. Prin Legea nr. 451/2002 

România a ratificat Convenţia Europeană a Peisajului, asumându-şi astfel obligaţiile prevăzute de aceasta, 

în special în articolele 5 şi 6. 

În prezent în România, nu există un set de principii care să facă referință la conceptul de peisaj în 

accepțiunea Convenției Europene a Peisajului (conform succintei treceri in revista a aspectelor existente la 

nivel legislativ) se poate constata ca in vreme ce conceptul teoretic de peisaj, ca o îmbinare între construit şi 

natural, este relativ uşor de asimilat, abordarea practică a acestui concept ridică mai multe probleme, in 

acest sens fiind necesara definirea unor noi metode de gestionare a teritoriului ( de protejare, de valorificare, 

de creare de noi spaţii), bazate pe studierea formei fizice a teritoriuluiui si devenirea istorica a acestuia, ca 

elemente definitorii in constituirea politicilor de peisaj, in particular, si a obiectivelor de dezvoltare, in 

general. 

În acest sens, pot fi aduse în discuție principiile enunțate de CEP, ca decisive și necesare în abordarea 

viitoare a dezvoltării spațiale în România.  

- Peisajul desemnează o parte din teritoriu perceput ca atare de populație, al carui caracter este 

rezultatul acțiunii și interacțiunii factorilor naturali și/sau umani 

- Protecția peisajului cuprinde acțiunile de conservare și menținere a aspectelor semnificative sau 

caracteristice ale unui peisaj, justificate prin valoarea sa patrimonială derivată din configurația naturală 

și/sau intervenția umană. 

Totuși, România a participat continuu la politica internațională de mediu, semnând și ratificând cele mai 
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importante convenții, rezoluții, declarații și acorduri de mediu. Conceptul de dezvoltare durabilă34 aplicat 

dezvoltării teritoriale îl regăsim într-o serie de documente europene ratificate și de România, documente ce 

au la bază triada coeziunii economice, sociale și teritoriale. Această triadă se bazează pe dezvoltarea 

policentrică, o nouă relație urban-rural, managementul sustenabil al patrimoniului natural şi cultural.   

Valoarea culturală a peisajului, deci implicit a peisajului rural este confirmată în  urmatoarele strategii pe 

termen lung: 

MOMENT OBIECTIVE 

 

 

Strategia de 
dezvoltare durabilă 
a României Europa 
- 2020 (Guvernul 
României, 2010) 

Obiectivul primordial al dezvoltării spațiale pe termen lung (2020) este creșterea 

coeziunii spațiale și dezvoltare durabilă. Peisajul este regăsit în mai multe „Obiective 

strategice și specifice" pentru dezvoltarea spațiale. 

De exemplu, obiectivul 5 valorificarea patrimoniului natural şi cultural cuprinde: 

a) ocrotirea și valorificarea integrată a patrimoniului natural și cultural; 

b) utilizarea cu precauție a fondului forestier, a oglinzilor și cursurilor de ape a 

suportului edafic și a biodiversității, cu luarea în considerare a riscurilor legate de 

intensificarea activităților antropicesi schimbările climatice; 

c) gestionarea creative a patrimoniului cultural și a peisajelor culturale. 

Conceptul Strategic 
de Dezvoltare 

Teritorială România 
CSDRT 2030 

O Românie 
competitivă, 

armonioasa și 
prosperă (Guvernul 

României, 2008). 

Doua obiective formulate în acest document fac implicit referire la peisaj. 

a) Obiectivul 8. Competitivitatea presupune mobilizarea capitalului teritorial în 

următoarele direcții: un mediu de calitate, resurse naturale (peisajul ca resursă) și 

resurse umane bine gestionate, activități economice diversificate. 

b) Obiectivul 9. Protejarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului natural și 

cultural; identificarea, diversificarea inventarului privind patrimoniul natural și cultural, 

configurarea rețelelor și a coridoarelor ecologice la nivel teritorial. 

 

În ansamblu, legislaţia este orientată sa trateze mai mult caracterele şi problemele naturaliste şi ambiente 

ale teritoriului, în componentele sale, sol, aer, apă, floră şi faună chiar dacă se prezintă un punct dedicat în 

mod specific componentei culturale. Protejarea valorii peisajului realizat prin proiect este încredinţată în 

bună parte unei ample relaţii dintre lectură şi tutelă (cunoaştere şi protecţie), iar Convenţia de la Florenţa 

aduce o contribuţie vitală la recunoaşterea peisajului ca o parte de teritoriu perceput ca atare de către 

                                                 
34 Idenficată in relatie cu diversitatea culturală în capitolul anterior 
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populaţie, al cărui caracter este rezultatul acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali şi/sau umani. 

Dezbaterea asupra peisajului și accentul pus pe peisajul cultural, par în plus să arate apariția și accentuarea 

prin manifestări evidente și generalizări mai marcate față de anii precedenți a unei atenții crescânde ce s-a 

făcut simțită prin potențialitatea și valorile istorico - documentare ale locurilor: teritoriul apare în întregul 

său ca bun cultural. Produse prin acțiunea oamenilor, care au utilizat natura ca material constructiv, 

peisajele sunt rezultatul faptelor lor, al acțiunilor lor în timp; sunt opera oamenilor în comparație cu orice 

altceva, ca un edificiu sau un obiect, dar mai complex totuși pentru ca este colectiv. Împreuna cu acțiunea 

oamenilor se împletește apoi acțiunea naturii, care obligă la un efort continuu de dirijare a transformărilor 

unui teritoriu. 

Exprimarea de diferiti specialisti din domeniul naturii si a patrimoniului ce au vrut sa pastreze peisajul in 

granitele responsabilitatilor lor este o provocare pentru aceia ce sunt interesati de viitorul peisajului , 

depasirea acestui paradox este incurajata de autoritati catre populatie prin urmatoarele: 

- Fundamentarea tintelor pentru dezvoltarea  peisajului  in amenajarea teritoriului national intr-un 

proces natural si de durata: a cunoaste adevaratul peisaj; 

- A constientiza ca identitatea peisajului si amenajarea teritoriului sunt si ar trebui sa fie o reflectie a 

procesului cultural: abordarea in comunitatile locale a peisajului adecvat. 

- Obtinerea calitatii in peisaj in amenajarea teritoriului prin implicare publica: actionand in propriul 

peisaj real pe baza coordonarii framantarilor personale. 

 

2.4. Studiu aplicat al peisajului cultural  

Acceptarea valorii istorice si culturale a peisajelor este legata de o crestere a ritmului si amplorii schimbarii 

iar consecinta acesteia este erodarea cu o rata mare a acestui patrimoniu complex. Caracterul regional care 

provine natural din utilizarea predominanta a materialelor locale pentru construire, in forme care reflecta 

influentele interrelationate cum ar fi clima, economia, structura sociala si expresii ale afilierii culturale, este 

inlocuit de forme moderne de construire si agricultura care sunt europene sau internationale in raspandire. 

Complexitatea si textura fac loc simplitatii si amabilitatii. Aceasta tendinta spre omogenitate culturala nu 

este noua. Ea a fost o forta majora in secolul nouasprezece, cand industrializarea a inlocuit mijloacele 

traditionale de productie si caile ferate au inceput sa transporte ieftin rezultatele. Ceea ce s-a schimbat, in 

special in a doua jumatate a secolului douazeci, este amploarea si rata acestei tendinte, in timp ce a devenit 

un aspect al fenomenului “globalizarii”. Astfel o apreciere publica in crestere a valorii sustinerii identitatii 

locale si regionale si a diferentei a crescut ca raspuns la experienta consectintelor pierderii lor. A fost intarita 



 
 

STRUCTURAREA PEISAJULUI DIN JUDEŢUL GALAŢI (IDENTIFICARE ŞI CLASIFICARE) -ETAPA 1- PEISAJUL CULTURAL 
 

41 

 

de constatarea ca multe din schimbarile ultimei jumatati de secol s-au dovedit a fi inerent nedurabile atat 

din punct de vedere social cat si al mediului. 

Universalitatea valorilor 

Ideea ca “intregul peisaj european are o dimensiune culturala, perceputa de oameni, care formeaza mediul 

lor cultural”, altfel spus, universalitatea valorilor patrimoniului cultural in peisajul european este un rezultat 

relativ recent al acestor directii. Reprezinta un pas mai departe al procesului, in dezvoltare, de largire a 

tipului si marimii siturilor considerate speciale, in masura a fi declarate si protejate ca patrimoniu cultural. 

De la protejarea monumentelor culturale majore in izolare, am ajuns la protejarea locatiei lor si la 

protejarea centrelor urbane istorice si a peisajelor a caror valoare culturala a fost din ce in ce mai mult 

recunoscuta. Dar aceasta largire a perceperii a ceea ce este “valoros”, inca a lasat “patrimoniul” ca ceva 

aparte, in loc sa il considere cadrul in care cu totii locuim, o constructie dinamica care nu va fi niciodata 

completa. Intr-adevar, poate fi contraproductiv, pentru ca nu numai ca pare a dilua sau devaloriza 

semnificatia a ceea ce este desemnat: daca se extinde la o proportie suficienta din peisaj poate parea ca 

denigreaza restul. 

Important este ca si Conventia europeana a peisajului recunoaste ca toata Europa detine peisaje care sunt 

“o componenta estentiala a imprejurimilor oamenilor, o expresie a diversitatii patrimoniului comun cultural 

si natural, un fundament al identitatii lor”. Daca toate peisajele cuprind valori culturale, se deduce ca ar 

trebui sa incercam peste tot sa conducem schimbarea astfel incat sa sustinem (si sa imbunatatim) aceste 

valori culturale, bazat pe intelegerea naturii si evolutia locului si pe valorile pe care oamenii le ataseaza 

elementelor lui. Termenul “conservare integrata” trebuie neaparat sa se estinda dincolo de conceptul 

originar de integrare cu planificarea spatiala, pentru a cuprinde si alte domenii cum ar fi politicile agricole, 

care joaca un rol important in definirea evolutiei peisajului si in consecinta a patrimoniului cultural. 

A identifica si a cauta sa protejezi 

Tendinta in crestere a numarului indivizilor si a comunitatilor de a identifica si a cauta sa protejeze ceea ce 

considera valoros a fost o forta motoare in spatele expansiunii patrimoniului cultural declarat. Acum este o 

clara recunoastere a faptului ca trebuie sa adaugam valoarea venita de jos a indivizilor si comunitatilor la 

valoarea superioara a judecatii expertilor arheologi si istorici ai arhitecturii. Unitatea construita europeana 

ar trebui sa fie locala, valorile percepute de indivizi care formeaza comunitati (care pot fi formate din 

oameni care impartasesc aceleasi valori culturale, mai curand decat a fi geografic definite si pot include 

comunitati separate de unele elemente de patrimoniu care sunt importante pentru identitatea lor). 

Accentul s-a mutat de pe monumente pe oameni – in toata diversitatea lor. A devenit democratizat. Astfel, 
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definitia peisajului in conventie, “o zona, asa cum este ea perceputa de oameni”, este o enuntare eleganta a 

principiului. 

Extinderea conceptului de patrimoniu cultural pana la a cuprinde mediul cultural, necesitatea de a sustine 

valorile sale culturale , cum sunt percepute de oameni si ideea de drept la patrimoniu cultural ca forma de 

drept a omului, sunt dezvoltate sub auspiciile Comitetului Patrimoniului Cultural, in forma unui schite cadru 

a unei conventii care ar putea pune la dispozitie structura dinamica necesara implementarii acestor idei. 

Exista o nevoie speciala , de dezvoltare  intelegerii  faptului ca patrimoniul este in permanenta creat si 

distrus; procesul este o negociere intre trecut, prezent si viitor. Aceasta probabil este necesara pentru a 

constitui conceptele dezvoltate in protejarea mediului natural (capital critic, consistent, de schimb) pentru 

a schimba accentul de pe schimbarea preventiva  pe conducerea schimbarii bazata pe cunoastere – de la 

prezervare la conservare. 

Importanta ramane implicarea populatiei in operatiile de mentenanta si transformare a peisajului.  Odata 

cu evolutia efectiva a mediului de viata, populatia se simte din ce in ce mai mult responsabila de evolutia 

peisajului. Atentia pentru efectele degradarii peisajului trebuie sa fie insotita de exemple in care sa se 

explice identitatea ca peisaj viu, folosindu-se valorile regionale specifice, ingrijite de catre comunitatile 

locale. 
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3. DESCRIEREA JUD. GALAȚI D.P.D.V. AL PEISAJULUI  

 

3.1. Elemente de urbanism și amenajarea teritoriului   

Documentele de amenajarea teritoriului si de urbanism realizate pana in prezent in judetul Galati   sunt 

deficitare din punct de vedere al abordarii peisajului , nerealizand sau realizand numai partial o analiza 

completa asupra domeniului . Noua versiune a PUG Galati, inca in proces de avizare, are in componenta sa 

un studiu dedicat peisajului , care preia si sistematizeaza şi elemente din PATJ Galati.  

Documentele de planificare spatial – teritorială realizate la nivelul judeţului Galaţi sunt: documentaţii de 

urbanism (PUG-uri pentru UAT commune, oraşe şi municipii) şi documentaţii pentru AT (PATJ Galaţi, PATIZ 

Galaţi – Brăila – Tulcea), Strategia de Dezvoltare a judeţului Galaţi. 

Chiar dacă peisajul nu ocupă capitol distincte în cadrul acestor documente, apar totuşi elemente din care se 

poate concluziona care este starea de fapt pentru acest domeniu de cercetare. In cadrul studiului de faţă, se 

utilizează material documentar (partea scrisă şi desenată) preluat din documentaţiile amintite anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 - Harti administrative 2013 
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De aici si necesitatea realizarii prezentului studiu, ca un document director pentru viitoarele documentatii 

teritorial-spatiale ce se vor realiza la nivelul judetului. 

Din punct de vedere administrativ, 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. 35 Judeţul are în component sa Municipiul Galaţi, Municipiul Tecuci, Oraşul Tg. 

Bujor, Oraşul Bereşti şi 61 UAT-comune. 

Politica de reabilitare şi stabilire a strategiilor de intervenţie se formuleaza , atat privind valorificarea 

estetico-funcţională a unui teritoriu, cat şi a peisajului în toate componentele sale, respectiv Natural, 

Antropic (construit / urban, arhitectural) şi Cultural. Peisajul stă la baza planificării dezvoltării urbane 

spaţiale şi teritoriale , ca fundament dezvoltat pe protecţia, conservarea, revitalizarea şi dezvoltarea 

mediului natural, antropic şi cultural, care va orienta dezvoltarea teritorială şi deblocarea / pregătirea 

procesului de investiţii , pe noi direcţii. 

Prezentând o importanţă deosebită, nu numai în contextul spaţial ci şi la nivel teritorial, obiectivele 

necesare a fi rezolvate pentru ridicarea calităţii vieţii, decurg din caracterul de unicitate al peisajului la 

nivelul judeţului Galaţi, constituind un cadru ambiental reprezentativ, ce trebuie să devină o placă turnantă‖ 

care să fie parte componentă a strategiei judeţene, deschizând interesul turistic şi funcţional, atât pentru 

locuitorii judeţului, cât şi pentru vizitatori, turişti şi investitori. Peisajul, termen folosit astăzi în înţeles 

holistic, ca punte de legătură între diferite domenii, a devenit una din preocupările majore ale societăţii în 

care trăim. Pentru domeniul peisagistic, urban-arhitectural, cultural-etnologic-etnografic, 

istoric-antropologic,  dar şi geografic şi ecologic, al ştiinţelor mediului şi al ştiinţelor sociale, acesta este un 

termen fără de care nu se poate defini modernitatea preocupărilor contemporane în domeniul peisajului, în 

context european.  

Studiul peisajului necesita o atentie deosebita , deoarece  se poate degrada atat din punct de vedere fizic 

cat şi din punct de vedere vizual şi cultural, datorită intervenţiei prin construire şi extindere a intravilanului 

în zonele in care acesta este  valoros -cu POT si CUT mare, fără respect pentru peisaj, pentru elementele de 

mediu valoroase şi pentru tipologiile de case specifice locului, prin utilizarea de materiale care nu sunt în 

concordanţă cu specificul şi istoricul monumentului respectiv sau a zonei, etc. 

                                                 
35 http://www.cjgalati.ro/index.php/judeul-galai 

http://www.cjgalati.ro/index.php/judeul-galai
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    Figură 5 – Judeţul Galaţi în relaţie cu infrastructura majoră naţională de circulaţii; Sursa: studiu de 

fundamentare PUG Galaţi36 

 
Aceste disfuncţionalităţi apar, cu preponderență, în lipsa unui regulament local sau judeţean, care să 

integreze problematica complexă a peisajului într-un capitol special, în toate componentele sale (natural, 

antropic şi cultural). 

Utilizarea conceptului de peisaj în domeniul dezvoltării spaţiale şi teritoriale comportă un dublu aspect: cel 

al analizei / identificării şi cel al acţiunilor de conservare, restaurare şi proiectare a peisajului, element care 

este legat în mod direct de patrimoniu. Astfel, peisajul devine un adevărat instrument al programării şi 

proiectării dezvoltării teritoriale. Este un instrument care poate asigura o dezvoltare armonioasă a acestuia, 

prin gestionarea transformărilor induse de schimbările din economia mondială, care accelerează în 

continuare transformarea peisajului. 

 

3.2. Elemente de cadru natural și peisagistică   

 
3.2.1. 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.  

 

                                                 
36 Studiu De Fundamentare Privind Protectia, Managementul Si Amenajarea Peisajului Din Municipiul Galati - conf. dr. arh. Cerasella Craciun 
Iunie 2010 
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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; 

 

 

Figură 6 - PATJ Galaţi 

 

o 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.  

o 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.  

o 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.  
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o 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. 

o 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 cuprinsă între 1,5 - 

10-11 km. 

 

3.2.2. Caracteristicile pedologice și geologice 

Vegetația din Județul Galați este rezultatul interacțiunii ariilor de influență est-europene, atlantică, sudică, al 

elementelor endemice și al activităților antropice. Vegetația de stepă propriu-zisă o întâlnim în Câmpia 

Covurluiului iar vegetația de silvostepă în Colinele Tutovei, Covurluiului și Câmpia Tecuciului. În Bârlad pe 

valea inferioară se întâlnesc păduri de salcâm iar vegetația de luncă se regăsește pe văile Siret, Prut și 

Dunăre. Vegetația arborescentă este reprezentată de pădurile de gorun. Culturile de salcâm din câmpia 

Tecuciului și din alte arii dispersate ale câmpiei Covurluiului reprezintă o importantă bază meliferă în 

sud-estul României, împreună cu cea din nordul Dobrogei.  

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. 

Formaţiunile geologice vechi sunt prea puţin importante din punct de vedere al resurselor minerale . 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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Figura 7. Harta geologică a județului Galați 
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     Figură 8 - RESURSE naturale şi minerale în jud. Galaţi; Sursa: studiu de fundamentare PUG Galaţi37 

 

 

3.2.3. Condițiile climatice 

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. 

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. 

 

                                                 
37 Studiu De Fundamentare Privind Protectia, Managementul Si Amenajarea Peisajului Din Municipiul Galati - conf. dr. arh. Cerasella Craciun Iunie 
2010 
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3.2.4. Rețeaua hidrografică 

Principalele cursuri de apă sunt Dunărea, Prutul și Siretul, principalele lacuri sunt Lacul Brateș (de luncă) 21 

kmp și Lacul Talăbasca (de luncă). Rețeaua hidrografică este formată din cursurile de apă și afluenți, care 

însumează o lungime de 1524 km (110 km - râul Prut) și o suprafață de 4465 km2 (cele trei bazine Dunăre, 

Prut și Siret). 

 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. 

 

Figura 9 : Intervenţii asupra sistemului hidrografic din sistemul Galaţi ; Sursa : Sursa: studiu de 
fundamentare PUG Galaţi38  

                                                 
38 Studiu De Fundamentare Privind Protectia, Managementul Si Amenajarea Peisajului Din Municipiul Galati - conf. dr. arh. Cerasella Craciun Iunie 
2010 
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Figura 10  Harta hidrologică a județului Galați 
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3.3.Elemente de Cadru Antropic - Patrimoniu Material 

Studiul antropologic se poate construi pe două repere principale: patrimoniul  cu caracter antropologic 

privind populaţia locală, ca elemente importante de patrimoniu şi peisaj cultural si patrimoniul  imaterial  

specific , legat de practicile sociale, tradiţii, obiceiuri, care particularizează zona culturală a Galaţiului .  

Patrimoniul cultural material beneficiază de oportunităţi semnificative de afirmare, datorită unui potenţial 

atractiv , constituit din numeroase şi variate obiective istorice, religioase, etnografice, culturale, 

monumente, precum si obiective economice cu atribute turistice, existente în perimetrul judeţului. 

Patrimoniul cultural material constituie , sub diferitele sale forme, o adevarata resursa turistica pentru 

dezvoltarea turismului cultural .  

Figura 11: Protecţia şi conservarea patrimoniului natural şi construit; Sursa: PATJ Galaţi 

 

In Romania , ca si in strainatate, patrimoniul cultural material este protejat prin lege , pe baza listelor de 

clasare legiferate in 2010 conform propunerilor din teritoriu . Pentru judetul Galati, situatia se prezinta 

astfel: 
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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 

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/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
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Nr 
crt. 

Cod LMI Denumire Localizare Adresa Datarea 

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: 
76166.01) 

Valul lui Atanaric Sat Cudalbi; 
comuna Cudalbi 

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

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 Situl arheologic Sat Șendreni; Lângă Fabrica de  

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
http://ro.wikipedia.org/wiki/F%C3%A2nt%C3%A2nele,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Sc%C3%A2nteie%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83ci%C8%99eni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Corni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Munteni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Munteni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Odaia_Manolache,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Odaia_Manolache,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tuluce%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Plevna,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Rediu,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Castrul_roman_Piroboridava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Castrul_roman_Piroboridava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Castrul_roman_Piroboridava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Castrul_roman_Piroboridava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Poiana,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Poiana,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A2nteie%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Sc%C3%A2nteie%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stoicani,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Folte%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98endreni,_Gala%C8%9Bi
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Nr 
crt. 

Cod LMI Denumire Localizare Adresa Datarea 

(Cod RAN: 
75123.01) 

de la Șendreni comuna 
Șendreni 

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 

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-03066.0
1 

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 

Pe malul drept al 
râului Bârlad 

sf. sec. XIX 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98endreni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98erbe%C8%99tii_Vechi,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98erbe%C8%99tii_Vechi,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98endreni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Traian,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Brani%C8%99tea,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tuluce%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tuluce%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aepu,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%9Aepu,_Gala%C8%9Bi
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/Gala%C8%9Bi
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
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cer%C8%9Be%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ghidigeni,_Gala%C8%9Bi
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Nr 
crt. 

Cod LMI Denumire Localizare Adresa Datarea 

Ghidigeni 

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 

 

 

3.4. Elemente de Cadru Antropic - Patrimoniu Imaterial  
 
3.4.1.Elemente de istorie 

Perioada migraţiei popoarelor, a lasat urme si în toponimia acestor locuri. ( ex. :Suhurlui s-a format din 

radacina slava suh, "uscat", si sufixele de origine cumana ir si lui / Dabesti, "selistea Dabestilor" : entopicul 

"seliste", de origine slava, indica o mai veche vatra de sat disparut / Cismele : entopicul de origine turca" 

cismea" -fantana zidita / Galați , probabil de la tribul celtic al galilor, care locuiau prin aceasă zonă în 

antichitate, fie de la regiunea Galiția; o altă variantă ar fi din limba cumană gala(t) preluat din arăbescul 

kalhat (fortăreață) etc.). 

Un exemplu ar fi : Necropola birituală de la Lunca, sat component al comunei Jorăşti, judeţul Galaţi, ce 

dezvăluie existenţa a două rituri, ritul incineraţiei specific populaţiei autohtone şi cel de înhumaţie practicat 

de populaţia romanizată şi de noii veniţi în acest spaţiu. 

De-a lungul timpului, structura demografica a judeţului s-a modificat, prin aparitia unor forme diferite de 

populare - migraţiile, pãstoritul agricol, infiltraţiile lente şi colonizãrile, imigrãrile (lipoveni, greci, bulgari, 

armeni, evrei etc.) Modificarile continue in structura demografica au fost stimulate si de transformarile din 

domeniul economic, precum : dezvoltarea agriculturii,  liberalizarea comerţului, intensificarea circulaţiei,  

procesele de împroprietãrire. 

Populatia judetului a participat activ , de-a lungul timpului, in toate framantarile social-politice ale societatii : 

la miscarea antiotomana din anul 1821 şi în aceea revoluţionarã de la 1848., precum si la unirea 

principatelor, distingandu-se patrioţi înflãcãraţi ca Alexandru Ioan Cuza (care a fost pârcãlab de Galaţi, apoi 

primul domn al României. ales în 1859.) şi Costache Negri (originar din satul Mînjina care astãzi îi poartã 

numele). La Mînjina participau la elaborarea ideilor unioniste personalitãţi marcante ale neamului românesc, 

cum ar fi: Nicolae Bãlcescu, Ion Ghica, Mihail Kogãlniceanu, Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Grigore 

Alexandrescu. 

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
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În judeţul Galaţi se pot întâlnii diverse tipuri de tradiţii şi obiceiuri, majoritatea ale romanilor din zona dar şi  

împrumutate , datorită trecerii mai multor etnii, de-a lungul istoriei pe aceste meleaguri , precum si 

învecinării cu Republica Moldova şi cu Ucraina.  

3.4.2. Meşteşugurile tradiţionale  

Meşteşugurile tradiţionale prezintă 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; se remarca varietatea deosebită a simbolurilor folosite pe aceste meleaguri; 

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

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

antropomorfe, având variate forme de expresie; 

 olăritul, îndeletnicire pe care noi românii o moştenim din adâncul timpurilor, de la  îndepărtaţii 

noştri strămoşi din neolitic; 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 din judeţ fiind recunoscuţi pentru 

autenticitatea obiectelor de artizanat pe care le produc: scoarţe, prosoape, costume populare; 

 împletiturile de răchită se realizează şi astăzi în câteva comune de pe malul Siretului şi a Lacului 

Brateş. 

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 , in afara de initiativele Centrului Cultural "Dunarea de Jos" nu se derulează în prezent niciun program 

de instruire a tinerilor în practicarea meşteşugurilor tradiţionale.  Nu lipsit de importanţă este faptul că nu 
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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. 

3.4.3. Etnografie 

Din punct de vedere al etnografiei, manifestările folclorice din judeţ sunt numeorase: 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. 

Toate aceste manifestari, constituindu-se intr-o adevarata resursa turistica, contribuie la dezvoltarea 

turismului cultural . Se impune , desigur, si 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. 

 

3.5.Identificarea Principalelor Tipuri De Peisaj din Judeţul Galaţi 

În literatura de specialitate există o variată reprezentare tipologică a peisajelor. Din multitudinea de 

posibilităţi de clasificare, vom prezenta un sistem de criterii care considerăm că sunt proprii pentru situaţia 

judeţului Galaţi:  

 Valoarea economică/activităţile omului: 

- Peisaje piscicole 

- Peisaje forestiere 

- Peisaje agricole/de câmpie 

- Peisaje pastorale 

- Peisaje pomiviticole 

- Peisaje turistice/istorice/zone protejate  

- Peisaje industriale 

- Peisaje portuare 
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- Peisaje eoliene 

- Peisaje parcuri fotovoltaice 

- Peisaje câmpuri petrolifere 

- Piesaje infrastructură majoră 

- Peisaje urbane 

- Peisaje rurale 

 Elemente natural-geografice 

- După relief  

- Peisaj de deal, 

- Peisaj de câmpie,  

- Peisaj de luncă 

- După mediul acvatic 

- Peisaj lacustru 

- Peisaj de Baltă 

- Peisaj de apă curgătoare 

- După Vegetaţie  

- Peisaj de pădure 

- Peisaj de stepă 

- Peisaj de preerie 

 Elemente istorice  

- Peisaje relicte 

- Peisaje actuale 

- Peisaje progressive 

 Evoluţia în timp  

- Dinamică diurnal 

- Sezonieră 
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- Seculară 

- Milenară 

 Stabilitate (autoreglare):  

- Normală  

- Precară 

- Artificială 

 Starea peisajului  

- Echilibru 

- Dezechilibru  

 Gradul de permanentizare 

- Peisaje rurale primare 

- Peisaje rurale secundare 

- Peisaje rurale derivate 

 Relaţiile între peisaje  

- Peisaje rurale bine individualizate 

- Peisaje rurale cu elemente de interferenţă  

 

Peisajul are o desfăşurare spaţială variabilă, repetabil la nivel planetar, dar irepetabil sub toate aspectele 

lui caracteristice, avand originalitatea sa (existenţa unui element care imprimă o notă dominantă). Fiind un 

sistem omogen, deschis, există in permanenţă schimburi de materie, energie şi informaţie intre 

componentele acestuia, ceea ce ii determină, intr-un interval scurt sau lung de timp, o anumită fizionomie. 

Are o latură structurală, rezultatul interacţiunii şi interrelaţiilor dintre componente, ceea ce are ca feed-back 

latura observabilă ,ce ne incantă in cele mai multe cazuri privirea - peisaj montan, lacustru, carstic etc., dar 

pot exista şi peisaje dezolante – peisaj industrial in paragină, peisaj cu teren erodat, peisaj forestier defişat 

in mare măsură etc. 
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Figura 12 - Structura peisajului 

 

Aşa cum se specifică şi în cadrul PATJ Galaţi, studiul peisajului natural este o noutate pentru planurile de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism. Conceptul de peisaj are un caracter generalizator, incluzând 

relieful, atmosfera, clima şi lumina, fauna, flora, culorile / cromatica, aşezările umane şi folosinţele 

terenurilor, schimbările de toate tipurile.  

Introducerea în planurile de amenajare a teritoriului, a problematicii peisajului cultural trebuie să se facă 

gradat, printr-o serie de studii preliminare la nivel judeţean şi al subcategoriilor de peisaj din judeţ. 

Prin aceste studii, se vor determina zonele de peisaj natural şi zonele de peisaj cultural, zonele de peisaj 

degradat, ş.a., se vor identifica măsurile care trebuie luate în legătură cu acest concept. Studiile asupra 

peisajului trebuie detaliate în documentaţiile Planurilor Urbanistice Generale ale Unităţilor Administrativ 

Teritoriale din judeţ. Prin prevederile acestora, zonele de peisaj natural vor beneficia de regulamente de 

urbanism adecvate și scopului protecţiei peisajului. 

Condiţiile naturale ale teritoriului judeţului Galaţi poartã în peisaj amprenta unor influenţe datorate acelor 

entitãţi geografice europene care se interfereazã pe pãmântul României. 

Relieful - prin poziţia sa la exteriorul arcului carpatic, judeţul Galaţi ocupã zona de întrepãtrundere a 

marginilor provinciilor fizico-geografice est-europeanã, sud-europeanã şi în parte, central-europeanã, ceea 

ce se reflectã fidel atât în condiţiile climaterice în învelişul vegetal şi de soluri, cât şi în structura geologicã a 
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reliefului. Acestea din urmã oferã o privelişte cu înãlţimi domolite, cuprinse între 310 m în nord şi 5 -10 m la 

sud. 

Teritoriul judeţului Galaţi în sine prezintã un relief tabular cu o fragmentare mai accentuatã în nord şi mai 

slabã în sud, distingându-se dupã altitudine, poziţie şi particularitãţi de relief, cinci unitãţi geomorfologice: 

Podişul Covurluiului, Câmpia Tecuciului, Câmpia Covurluiului, Lunca Siretului Inferior şi Lunca Prutului de Jos. 

Formaţiunile geologice vechi sunt prea puţin importante din punct de vedere al resurselor minerale. Au fost 

identificate şi se exploateazã hidrocarburi - ţiţei şi gaze naturale în zonele Schela - Independenţa, Munteni - 

Berheci şi Brateş. Formaţiunile geologice tinere şi în special cuaternare, constituite din argile comune, 

nisipuri, pietrişuri - exploatate la Galaţi, Tecuci, Braniştea şi din albia minorã a râului Prut, au deosebitã 

importanţã pentru industria materialelor de construcţii. 

Astfel, se identifică Pesaje de Deal, de Câmpie şi de Luncă prezente în judeţul Galaţi.  

Rezervaţii şi monumente ale naturii  

Principala rezervaţie naturalã din judeţul Galaţi este localizatã pe nisipurile din câmpia Tecuciului şi anume 

la sud de localitatea Lieşti, în jurul satului Hanu Conachi, pe o fâşie de circa 4 km lungime şi 0,5 - 1 km lãţime 

având o suprafaţã de circa 84 ha şi care se continuã pânã în lunca Siretului. 

La câţiva kilometri de Municipiul Galaţi se aflã rezervaţia paleontologicã de la Barboşi (Tirighina) cu o 

suprafaţã de circa 1 ha, cuprinzând fosile de moluşte din faza Euxinului vechi (cu aproximativ 400000 ani în 

urmã). De asemenea, nu departe de Galaţi, şi anume la nord de oraş, dar pe valea Prutului, pe teritoriul 

comunei Tuluceşti, în locul numit Râpa Bãlaia, se aflã cea de-a doua rezervaţie paleontologicã. A treia 

rezervaţie paleontologicã se aflã lângã oraşul Tecuci, pe şoseaua Tecuci-Valea Mãrului-Pechea-Galaţi, cu o 

suprafaţã de 1,5 ha. Rezervaţia se aflã pe terasa inferioarã a Bârladului, la punctul numit "La Rateş" adicã 

acolo unde a fost cândva un han. 

În partea de rãsãrit a judeţului, pe teritoriul comunei Bãneasa, între localitãţile Bãneasa şi Roşcani, se aflã 

Pãdurea Bãneasa, în care, pe lângã pãdurea în sine este ocrotit şi bujorul sãlbatic, pe seama cãruia s-au 

creat legende şi o mare serbare popularã care are loc în fiecare an. Se spune cã bujorii ar fi apãrut din 

sângele moldovenilor cãzuţi în lupta de la Roşcani, de la 1574, când armata lui Ioan Vodã cel Viteaz a fost 

învinsã de turci datoritã lipsei de apã. Şi în pãdurea de la Hanu Conachi se desfãşoarã în fiecare an, 

sãrbãtoarea salcâmului. Aceste douã rezervaţii constituie nu numai obiective ştiinţifice, dar şi atracţii 

permanente pentru turişti. 
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4. DEZVOLTAREA DURABILĂ A PEISAJULUI ÎN JUD. GALAȚI 

     

4.1. Elemente de sociologie urbană si teritorială legate de problematică  

 
Peisajul cultural reprezintă toate acele elemente cu grad sporit de atracţie şi recunoaştere la nivel cultural, 

religios şi de divertisment cu accent elitist-cultural, este constituit în general pentru a defini valoarea 

spirituală şi tradiţiile unui spaţiu sau comemorarea unor figuri cu valoare istorică şi/sau culturală ale acelui 

spaţiu sau din proximitate ori a unor evenimente cu caracter secular sau care au marcat profund istoria 

acelui spaţiu.39 Reprezintă un produs variabil şi relativ al unei relaţii adesea cuantificabile dintre impactul 

comportamentul contractului social, alături de cel natural, în concordanţă cu valorile culturale ale unui 

spaţiu, conservate şi cultivate prin intermediul instituţiilor culturale - toate acestea fiind dimensionate strict 

la mediul natural, intrinsec suprapuse comensualismului prin raportul efect-cauză. 

Fig. 13. Relaţii între elementele sistemului cultural 

 
 
 
 
 
 
 
Cauză-efect                   Cauză-efect                   Cauză-efect                    
 
 
 
 
           
         Mediul Natural 
 
 
 
 
 

 

Sursa: Contribuţie proprie 

                                                 
39 Simon Kostof – The city shaped: urban patterns and meanings through history (1991) – Thames and Hudson London 

Instituţii culturale Valori culturale Comportament 
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Peisaj cultural 
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Peisajul contribuie la calitatea vieţii din cadrul comunităţilor de pretutindeni, participând într-o manieră 

importantă la interesul general în ceea ce priveşte domeniile40: cultural, ecologic, de mediu şi social şi 

constituie o resursă favorabilă pentru activitatea socio-economică, a cărei protecţie, management şi 

amenajare corespunzătoare contribuie la crearea de locuri de muncă şi la o dezvoltare durabilă şi a 

armonioasă a teritoriului. 

Analizarea peisajului din perspectivă socială oferă o dimensiune nouă de cercetare factorilor interesaţi de 

managementul şi planificarea peisajului, punând în evidenţă disparităţile în structurarea peisajului în 

conexiune cu dinamica indicatorilor demografici. 

Cercetarea se constituie într-un demers de analiză şi explorare, în vederea identificării relaţiilor cauzale între 

fenomenele sociale şi distribuţia peisajului cultural din judeţul Galaţi,urmărindu-se surprinderea specificului 

judeţean, prin evidenţierea unei realităţi, rezultat al unei evoluţii trecute şi premisă a uneia viitoare. Analiza 

porneşte de la ipoteza că peisajul cultural este o resursă a dezvoltării comunitare, iar sistemul 

socio-economic utilizează peisajul cultural într-o mare varietate de forme, orientate către atingerea unor 

obiective dintre cele mai diverse. Astfel peisajul cultural este “ rezultatul acţiunii modelatoare a omului 

asupra componentelor fizice teritoriale ( inclusiv asupra celor antropice deja existente), care produc fie 

efecte ciclice reversibile, la diferite orizonturi temporale, fie efecte ireversibile”41. Întrebarea de cercetare 

de la care pornim aduce în prim –plan rolul infuenţelor antropice asupra peisajelor: în ce măsură 

diversitatea peisajelor culturale dintr-un teritoriu este influenţată de gradul de dezvoltare a comunităţii 

respective? Alte întrebări secundare rămân deschise către cercetare: cum se manifestă evoluţia peisajelor 

din perspectiva fenomenelor socio-demografice dintr-un teritoriu? Există o relaţie între disparităţile de 

dezvoltare socială şi diversitatea peisajelor? Comunităţile sărace au gamă mai redusă de peisaje culturale? 

Ipoteza de măsurare de la care porneşte studiul este că un teritoriu în condiţiile actuale din România 

prezintă un peisaj cât mai divers, cu cât: 

- densitatea populaţiei este mai ridicată; 

- rata de fertilitate este mai scăzută; 

- fenomenele de mortalitate sunt reduse; 

- populaţia tânără este mai numeroasă, iar repartizarea pe grupe de vârstă arată o preponderenţă a 

grupelor de vârstă sub 35 de ani; 

- gradul de urbanizare este mai ridicat; 

                                                 
40 Conform Convenţiei Europene a Peisajului, Florenţa, 2000 
41 Sârbu, C. Peisaj cultural şi dezvoltare,Editura Universitară “Ion Mincu”, Bucureşti, 2011  
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- raportul de dependenţă demografică este scăzut; 

- sporul migratoriu este pozitiv; 

Altfel spus, există o relaţie direct proporţională între principalii indicatori demografici, care reflectă gradul 

de dezvoltare al unei comunităţi şi dinamica peisajelor din teritoriu. Dacă observăm evoluţia  diversităţii 

peisajelor pe medii de rezidenţă, putem constata în cazul României un decalaj între rural şi urban, decalaj 

dat de o dezvoltare socio-economică în ansamblu mai redusă în zonele rurale, accesibilitate căre centrele 

urbane şi infrastructură deficitare.  

Dezvoltarea socială tinde să fie mai ridicată la comunele apropiate de oraş decât la cele depărtate, în 

localităţile aflate la drum european comparativ cu cele care au acces numai la drumuri comunale, judeţene 

sau naţionale. Comunicarea în sensul social-economic, în spațiul rezidențial, implică și navetismul. 

Comunele care au rate reduse de navetism spre oraș tind să fie dezavantajate prin faptul că nivelul mediu al 

veniturilor este mai redus42  

Pentru a putea descrie relaţiile între instituţiile culturale, valorile culturale, comportamantul uman şi 

peisajul cultural, se va aborda în continuare analiza dimensiunii demografice, pe baza căreia se va realiza un 

profil general pentru peisajul urban şi se va explora specificul dimensiunii rurale a peisajului în judeţul Galaţi. 

Analiza îşi găseşte justificarea în rolul pe care capitalul uman îl are asupra modelării mediului înconjurător, 

conferind spaţiului identitate şi punându-şi amprenta asupra dezvoltării viitoare a comunităţii. 

4.1.1. Dinamica indicatorilor demografici 

Dinamica numărului de locuitori în judeţul Galaţi a avut direcţii diferite, astfel că secolul XIX conferea un 

aspect urban datorită poziţionării strategice la graniţa de sud-est a ţării, la confluenţa Dunării, a Siretului şi a 

Prutului. Secolul XX se menţine pe o poziţie evident superioară datorită concentrărilor activităţilor 

economice care reuşesc să menţină o creştere constantă în principal a populaţiei Municipiului Galaţi. După 

anii 1950, industrializarea socialistă şi politicile pronataliste reuşesc să conducă la o sporire accelerată a 

populaţiei urbane, astfel că în anul 1992 populaţia judeţului ajunge să fie de două ori mai numeroasă decât 

în anul 1930. Secolul XXI se remarcă printr-o evoluţie descendentă a populaţiei, influenţată de condiţiile 

socio-economice nefavorabile, de fluxurile de migraţie în ţările din Vestul Europei, de calitatea scăzută a 

vieţii, explozia sărăciei şi trendul general de îmbătrânire accentuată manifestat la nivel naţional. 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. 

                                                 
42 Sandu, D., “Disparităţi sociale în dezvoltarea şi politica regională din România”, studiu elaborat în cadrul proiectului Dezvoltarea capitalului 
comunitar din România, CNCSIS-ID 2068, 2010 
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Figura 14 - Dinamica populaţiei în judeţul Galati la recensăminte în perioada 1930-2011 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, http://www.galati.insse.ro/main.php 

 

În perioada 1930-2011 densitatea populaţiei în judeţul Galaţi aproape se dublează, de la 72.6 locuitori km² 

în anul 1930, densitatea ajunge la 183.7 locuitori/ km².Un rol important în concentrarea populaţiei judeţului 

l-au avut politicile comuniste pronataliste, dar şi eforturilor concentrate de urbanizare şi industrializare a 

ţării.  

La începutul secolului XX societatea românească, predominant agrară avea o structură socială care susţinea 

în mică măsură modernizarea rapidă. Dupa statisticile vremii, 85% - 87% dintr-o populaţie totală de 

aproximativ şase milioane de români trăiau şi munceau la sat. Condiţiile traiului în ruralul românesc au 

ridicat mortalitatea infantilă la cel mai înalt nivel din Europa. Cauzele morţii copiilor de sub un an se 

pastraseră aceleaşi ca în Evul Mediu: bolile contagioase, alimentaţia insuficientă, lipsa asistenţei medicale. 

Cifrele epocii arata că 94% dintre bolnavii de la sat mureau fără sa fie vreodată consultaţi de un medic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galati.insse.ro/main.php
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Figura 15 - Gospodărie tradiţională din zona Galaţiului 

 

Sursa: prelucrare după http://www.muzeulsatuluigalati.ro/galerie_foto.html 

Programul comunist din anii ’50-’70 a fost centrat pe urbanizare şi modernizare industrială. Investiţiile 

masive în dezvoltarea industrială şi urbană au permis o creştere substanţială a bunăstării. Politica oficială 

promovată de regimul comunist presupune o distribuţie accentuat egalitară a resurselor modeste, fiecare 

având asigurat un minim de trai. Instrumentul împlinirii acestui principiu a fost utilizarea completă a forţei 

de muncă şi, complementar, dezvoltarea unui sistem înalt comprehensiv de asigurări sociale.  

Profilul industrial al judeţului a avut un rol important in educarea culturală a muncitorilor care lucrau la 

Combinat şi la şantierul naval, o mare mare parte din aceştia fiind trimişi la schimb de experienţă în diverse 

ţări din fostul bloc comunist, dar şi în ţări capitaliste, care aveau parteneriate comerciale şi industriale cu 

Romania (anii ’60-’70). 

 

 

 



 
 

STRUCTURAREA PEISAJULUI DIN JUDEŢUL GALAŢI (IDENTIFICARE ŞI CLASIFICARE) -ETAPA 1- PEISAJUL CULTURAL 
 

68 

 

Figura 16 - Peisaj urban din Municipiul Galaţi, anul 1970 

 

Sursa: Prelucrare după http://amiralaov.blogspot.ro/2012/01/amintiri-din-secolul-trecut-2.html 

Declanşată în anii ’70, criza economică s-a accentuat în anii ’80, cu consecinţe directe asupra scăderii 

nivelului de trai. Concomitent, protecţia şi suportul social s-au diminuat, în timp ce şomajul nerecunoscut a 

început să reduce accesul la formele de asigurare socială. Ca efect, a crescut vizibilitatea segmentelor 

sărace însă, în lipsa datelor credibile, estimarea incidenţei sărăciei este practic imposibilă43. 

Peisajul urban din fostele ţări comuniste este văzut ca opresiv, inospitalier, negând însăşi existenţa 

individului. Aceasta perspectivă este tocmai un exemplu al direcţiilor de dezvoltare urbană extrem politizate, 

precum şi o dovadă a intervenţiei statului în vieţile private ale oamenilor44. 

Măsurile efective de neutralizare a comunităţii rurale au fost reprezentate de colectivizare şi de angrenarea 

populaţiei într-un puternic trend migratoriu rural-urban. Astfel, au fost îndeplinite simultan două condiţii: 

distrugerea comunităţii la sate şi asigurarea forţei de muncă în oraşele angrenate într-un proces masiv şi 

forţat de industrializare. Ofensiva ideologică ce urmărea crearea omului nou şi reconfigurarea relaţiilor 

sociale, politice şi economice în mediul rural45a avut astfel success.  

                                                 
43 Zamfir, C., “Situaţia sărăciei în România, dimensiuni, surse, grupuri de risc”, România socială, 2001 
44 Pitulac, T., Continuum-ul comunism – post comunism. România urbană în secolul al XXI-lea, Sfera politicii, nr. 173 
45 Dobrincu, D., & Iordachi, C.,  Ţărănimea și puterea: procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949 - 1962), Iași: Polirom, 2005, 21.  



 
 

STRUCTURAREA PEISAJULUI DIN JUDEŢUL GALAŢI (IDENTIFICARE ŞI CLASIFICARE) -ETAPA 1- PEISAJUL CULTURAL 
 

69 

 

Căderea comunismului a atras după sine în primul rând schimbarea formei de proprietate. Efectul imediat a 

fost astfel privatizarea proprietăţilor naţionalizate, procesul fiind foarte delicat pentru că doar parte dintre 

foștii proprietari și-au reintrat în drepturi. Programul de privatizare a însemnat de fapt manifestarea 

ideologiei celor din rândul al doilea din perioada comunistă și care acum preluaseră puterea, schemele de 

privatizare avantajându-i în primul rând pe chiriașii existenţi. Această manieră de abordare a problemei a 

fost prezentă în ţări foste comuniste precum Rusia, Ungaria și România46. 

Un alt fenomen important a fost dat de noile tendinţe migratorii. Având în vedere maniera forţată în care 

s-a realizat migraţia rural – urban în perioada comunistă, după 1989 s-au manifestat tendinţe de 

autoreglare, dublate de un nou pattern migrator: remigrare – emigrare, determinat în principal de 

dificultăţi economice47. In primii ani de dupa Revolutie a avut loc o migratie masiva de la sat la oras, însă 

începând cu anul 1996, trendul s-a inversat, iar dupa 2005 chiar s-a accentuat. Între 2005 şi 2008, numărul 

persoanelor care şi-au schimbat domiciliul din mediul rural în mediul urban a fost de 294.000, în timp ce 

numărul persoanelor care şi-au schimbat domiciulul din urban în rural a fost de 418.000, diferenţa fiind de 

peste 120.000 de persoane48.  

Figura 17 - Peisaj urban în Municipiul Galaţi, 2012 

 
Sursa: https://www.facebook.com/renastereagl 

 

                                                 
46

 Dawidson, K.E.K., ”Conflicts of Interest in the Restitution and Privatisation of Housing since the Fall of Socialism: The Case of Central 

Timișoara City: A Problem of Democracy?”, Europe-Asia Studies, Vol. 56, 1 (Jan., 2004):121 
47 Pitulac, T. „Principiul orașelor comunicante. Dimensiuni ale migraţiei urban – urban în debutul anilor ’90 în România”, în nr. 12(166) / 
decembrie 2011, al Revistei de Știinţe politice Sfera Politicii, Capitolul „Migranţi români, cetăţeni europeni”,165 – 175. 
48

 Conform http://businessday.ro 

https://www.facebook.com/renastereagl
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Începând cu anul 1990, România s-a confruntat cu procesul complex de transformări interne pentru 

realizarea unei economii de piaţă funcţionale, dublat şi determinat de procesul de pregătire a aderării la 

Uniunea Europeană. 

4.1.2. Structura populaţiei pe medii grupe de vârstă şi sexe 

Analizând repartiţia populaţiei la nivelul judeţului Galaţi pe medii, se constată o pondere mai ridicată a 

populaţiei urbane, însă comparative cu celelate judeţe din Regiunea Sud Est ( Constanţa şi Brăila) se 

remarcă o diferenţă semnificativă în privinţa ponderii populaţiei urbane.  

Figura 18 - 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/ 

Astfel populaţia urbană a judeţului reprezintă 56,23% din populaţia totală, pe când în judeţele Brăila şi 

Constanţa gradul de urbanizare este mai ridicat, din populaţia totală 64,90%, respectiv 69,31 % este 

populaţie urbană. 

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

ponderii grupei de vârstă 60 de ani şi peste cu 6,64 puncte procentuale în perioada 1990-2011. Această 

evoluţie arată o tendinţă de îmbătrânire a populaţiei judeţului, mai ales prin corelarea cu dinamica grupei 

de vârstă 0-14 ani care a înregistrat în această perioadă o evoluţie descendentă, scăzând cu peste 11 puncte 

procentuale în intervalul analizat (1990-2011).  

Datele statistice evidenţiază pentru anul 2011, pe ansamblul judeţului, urmatoarea distribuţie pe 

principalele grupe de vârstă populaţia cu vârste cuprinse între 0-14 ani (populatie tânără) reprezintă 

14.82% din total, proporţia celor în vârstă de muncă era de 65.85%, iar cei cu vârste de peste 65 de ani – 

vârstnicii – ‚reprezentau 19.33% din totalul populatiei. Aceasta distribuţie arată o populaţie afectată de 

https://statistici.insse.ro/shop/
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fenomenul îmbătrânirii demografice, care poartă responsabilitatea întreţinerii a unei populaţii 

dependente(tinerii si vârstnicii). 

Îmbărânirea demografică este consecinţa directă a fenomenelor demografice ce includ natalitatea, 

mortalitatea şi migraţia. În rezultatul acestor procese, transformările intervenite în structura pe vîrste a 

populaţiei a adoptat un caracter ireversibil accentuând îmbătrânirea demografică 

Raportul "Riscuri şi inechităţi sociale în România", realizat de Comisia Prezidenţială pentru Analiza Riscurilor 

Sociale şi Demografice,2009, atrag atenţia asupra faptului că "îmbătrânirea demografică este un proces în 

plină expansiune în România. Există o tendinţă clară de creştere a numărului de persoane vârstnice singure 

- femei, în imensa majoritate a cazurilor - care vor constitui o problemă socială greu de rezolvat în special în 

comunităţile rurale îmbătrânite. Tendinţa de majorare a ponderii celor de vârsta a patra (80 sau 85 de ani şi 

peste) este de asemenea bine instalată şi se va amplifica în viitor". 

Autorii raportului consideră că, după 20 de ani de declin demografic şi deteriorare a celei mai importante 

structuri a populaţiei - cea pe vârste, şi într-un context în care problemele redresării situaţiei demografice a 

ţării nu se află la locul cuvenit pe agenda clasei politice, "perspectivele demografice ale României devin şi 

mai sumbre. Riscurile economice şi sociale pe termen lung şi foarte lung sunt subestimate".  

În procesul de îmbătrânire demografică, pe lângă sporirea ponderii populaţiei ce de păşeşte un prag de 

vârstă se mai produc si alte efecte demografice dintre care amintim49: 

- creşterea numărului absolut de persoane vârstnice, îndeosebi din generaţiile numeroase care 

supravieţuiesc mortalităţii la vârstele mici; 

- scăderea raportului de dependenţă pe o perioadă destul de lungă, de câteva decenii, când se 

obţine cel mai bun asemenea indicator în istoria populaţiei, după care în faza avansată de 

îmbătrânire raportul începe să se deterioreze; 

- creşterea ratei brute de mortalitate (în paralel cu creşterea speranţei de viaţă), ceea ce face ca 

balanţa naşteri-decese să devină la un moment dat deficitară şi populaţia să scadă, dacă nu se 

compensează pierderile prin imigraţie 

Procesele de îmbătrânire demografică au o cauzalitate complexă, fiind determinate de factori cu acţiune 

directă (demografică) şi de alţi factori cu acţiune indirectă (nedemografi că). Cauzele directe, care 

condiţionează aprofundarea fenomenului de îmbătrânire a populaţiei, sunt scăderea natalităţii şi a 

mortalităţii şi influenţa fluxurilor migraţionale. De menţionat faptul că evoluţia procesului de îmbătrânire 

                                                 
49 Conform Rotariu, T., “Studii demografice” 2010, Polirom , Iaşi, pag. 81 
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demografică a fost influenţată şi de factori nedemografici de ordin economic, social, politic, cultural, 

medico-sanitar etc. 

Îmbătrânirea demografică  este un proces care se declanşează odată cu începerea tranziţiei demografice  

şi este determinat de scăderea fertilităţii şi a mortalităţii. Combinarea acţiunii celor două fenomene 

demografice în determinarea nivelului de îmbărânire este deosebit de complexă. 

Consecinţele  îmbărânirii populaţiei sunt de natură economico-financiară, derivând din creşterea 

numărului şi a ponderii persoanelor vârstnice, care rămân doar consumatoare de bunuri şi servicii, ieşind 

din rândul celor activi. Un alt impact este resimţit asupra sistemului de asigurări de sănătate, si mai ales 

asupra celui de pensii. 

În România continuarea procesului de îmbătrânire demografică este practic ineluctabilă, tot ceea ce s-ar 

putea face  pentru reducerea ponderii persoanelor vârstnice este să se mărească ponderea copiilor, deci 

să se stimuleze creşterea natalităţii, adică să crească numărul de naşteri, făcând ca vârstnicii, chiar şi cu 

acelaşi efectiv numeric să reprezinte mai puţin în totalul populaţiei. Este bine de reţinut însă că, până la 

intrarea acestor copii suplimentari în grupa mediană de vârstă, presiunea întreţinuţilor asupra populaţiei 

mijlocii ar creşte, deoarece la raportul de dependenţă al vârstnicilor (ridicat) se adaugă un raport de 

dependenţă al tinerilor (mai ridicat decât anteritor). 

Dinamica structurii pe vârste în judeţul Galaţi, arată un declin accentuat al populaţiei tinere în perioada 

1990-2011; de la 168.579 persoane în anul 1990, populaţia scade la 89.608 persoane, fiind grupa de vârstă 

care înregistrează cea mai mare scădere. 

Figura 19 - Evoluţia populaţiei pe grupe de vârstă în judeţul Galaţi, 1930-2011 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, 

http://www.galati.insse.ro/main.php?id=455 

http://www.galati.insse.ro/main.php?id=455
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În judeţul Galaţi evoluţia procesului de îmbătrânire demografică a populaţiei este determinată, în primul 

rând, de scăderea ratelor de natalitate, dar este o consecinţă a unei mortalităţi ridicate, care depăşeşte 

ratele de natalitate, dar şi aunei fertilităţi în scădere. 

Îmbătrânirea demografică este surprinsă şi de raportul de dependenţă demografică, care în cazul  

judeţului Galaţi este de 51.86%50 şi arată o presiune demografică importantă asupra persoanelor adulte 

(mai precis sunt 51 de persoane în vârstă de dependenţă (0-14 ani şi 65 ani si peste) la fiecare 100 de 

persoane în vârstă de muncă(15-64 ani).) 

Potenţialul demografic al judeţului este dat de segmentul bine reprezentat de populaţie cu vârste între 

15-59 ani (3981.22 persoane), care concentrează efective importante de populaţie feminină de vârstă 

fertilă, cât şi în ceea ce priveşte forţa de muncă tânără care contribuie la dezvoltarea socio – economică.  

Durata medie a vieţii în perioada 2010-2012 în cadrul judeţului era de 74 de ani, însă există diferenţe 

semnificative pe sexe, populaţia masculină, trăind , în medie, 70.13 ani, pe când populaţia feminină are o 

durată medie de viaţă mult mai mare, 78.16 ani. 

4.1.3. Mişcarea naturală şi mişcarea migratorie 

Analiza pe medii de rezidenţă pune în evidenţă faptul că la nivel naţional natalitatea a fost mai scăzută în 

mediul urban în comparaţie cu mediul rural, cu excepţia perioadei 1979-1985 şi anii 2009 şi 2010 când rata 

natalităţii a fost superioară celei din rural. În mediul urban se observă o proporţie mai redusă a familiilor cu 

mulţi copii, un număr destul de mare de cupluri familiale limitându-se la un singur copil sau cel mult doi.  

Decalajul dintre nivelul natalităţii celor două medii de rezidenţă are la bază diferenţele de structură pe 

vârste a populaţiei şi de pondere a populaţiei feminine de vârstă fertilă dintre urban şi rural, nivelul de 

instruire, tradiţia, activitatea femeilor în gospodărie sau în afara gospodăriei, cât şi nivelul migraţiei interne 

din cele două medii51.  

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, în perioada 2000-2011, se constată o scădere de aproximativ 2 puncte procentuale. Pentru 

                                                 
50 Raportul de dependenţă demografică a fost calculat pe baza datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi pentru anul 2011 
51 Conform http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Evolutia%20natalitatii%20si%20fertilitatii%20in%20Romania_n.pdf 
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anul 2011 rata natalităţii în Regiunea Sud –Est atinge valoarea de 8,5‰, fiind sub media naţională (9,2‰). 

Figura20 - Mişcarea naturală a populaţiei urbaneîn anul 2011 în Regiunea Sud-Est 

 

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

Tendinţa de îmbătrânire demografică a populaţiei este prezentă şi la nivelul Regiunii Sud-Est ;I este evidentă 

şi la analiza mişcării naturale a populaţiei. De asemenea sporul natural înregistrează o degradare rapidă în 

perioada 2000- 2011, ajungând în anul 2011 la -1.5‰ în mediul urban şi la -5.5‰ în mediul rural.  

Sporul natural în mediul rural înregistrează scăderi semnificative toate judeţele componente Regiunii 

Sud-Est şi este  puternic negativ în judeţul Buzău (+8.8‰). Se constată în acelaşi timp că Regiunea Sud -Est 

se află pe penultimul loc la nivelul regiunilor de dezvoltare din România în privinţa celui mai mic numărde 

născuţi vii în anul 2011 şi pe locul 5 în privinţa celui mai mic spor natural.52 

În perioada 2000 – 2011, conform datelor furnizate de INSSE (Baza Tempo-Online) rata natalităţii judeţului 

Galaţi a avut o evoluţie descendentă. 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.  

Transformările intervenite după 198953 în sistemul politic, în economie, în viaţa socială, ca şi în mentalitatea 

oamenilor, au influenţat comportamentul demografic al populaţiei. Actuală situaţie demografică a ţării este 

rezultatul cumulat al evoluţiei natalităţii, mortalităţii şi migraţiei externe. Dacă examinăm dinamica acestor 

componente putem obseva că scăderea natalităţii are implicaţii mai mari, în comparaţie cu celelalte 

                                                 
52 Conform http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/PDR/2014/4_Structura_socio_demografica.2013.pdf 
53 Conform http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Evolutia%20natalitatii%20si%20fertilitatii%20in%20Romania_n.pdf 

https://statistici.insse.ro/shop/
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fenomene, în declinul demografic actual şi mai ales pe termen lung şi foarte lung, deoarece contribuie la 

scăderea populaţiei şi la deteriorarea structurii pe vârste a acesteia. 

Figura 21 - Evoluţia ratei natalităţii pe medii rezidenţiale în judeţul Galaţi în perioada 2000-2011 

 

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

Tranziţia demografică a fost marcată de scăderea mortalităţii începând de la jumătatea secolului al XIX-lea. 

G. Retegan-Şerbu, pe baza reconstituirii datelor privind natalitatea şi fertilitatea populaţiei României între 

1900-1960, demonstrează prin argumente statistice (rata brută de natalitate, rata de fertilitate generală, 

ratele de fertilitate specifice după grupe de vârstă, indicele brut şi net de reproducere) că în România 

fertilitatea a început să scadă abia după primul război mondial (după 1920)
54

. 

Analiza ratei mortalităţii relevă diferenţe majore inter şi intra- regionale. În intervalul 1990-2011 este 

semnificativă tendinţa de creştere a ratei mortalităţii la nivelul tuturor regiunilor. Spre deosebire de celelalte 

judeţe componente ale Regiunii Sud-Est, în anul 1990, Galaţiul avea cea mai mică rată a mortalităţii, 8.5 ‰. 

În anul 2011 rata mortalităţii este mult mai ridicată decât la începutul intervalului analizat (10.6 ‰) şi arată 

o perioadă de tranziţie demografică, prin care societatea trece de la o economie pre-industrială la o 

economie modernă. Aceasta se datorează măsurilor pronataliste din perioada 1967-1989, care au 

determinat prelungirea duratei tranziţiei demografice în România. 

 

 

 

                                                 
54 http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Evolutia%20natalitatii%20si%20fertilitatii%20in%20Romania_n.pdf 

https://statistici.insse.ro/shop/
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Figura 22 - Evoluţia ratei mortalităţii pe regiuni şi judeţe, 1990-2011 

 

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

Dinamica evoluţiei mortalităţii infantile în perioada 2000- 2009 arată o scădere de 8,5 promile ale 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.  

Figura 23 - Evoluţia mortalităţii infantile în România 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 

https://statistici.insse.ro/shop/
https://statistici.insse.ro/shop/
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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‰)55. 

Profilul familiei în România este unul bazat pe nupţialitate crescută, divorţialitate scăzută, familii legal 

constituite, întemeiate devreme şi cu puţini copii în întreţinere (familiile cu un copil constituie peste 

jumătate din totalul familiilor). Modelul familial cel mai răspândit este cel al cuplurilor cu 1 copil, peste 

jumătate dintre familii fiind de acest tip. 

În acelaşi timp, în ultimii ani se înregistrează o creştere a numărului de copii născuţi în afara căsătoriei, 

fenomen care, în context românesc, se asociază cu elemente de subdezvoltare, marea majoritate a 

mamelor din această categorie deţinând un stoc educaţional scăzut şi status ocupaţional precar. Cauzele 

fenomenului sunt însă complexe, lucru evidenţiat de patternul de răspândire în plan teritorial. Ponderi 

crescute ale copiilor născuţi în afara căsătoriei se concentrează la nivelul judeţelor sudice ale ţării, în timp 

ce judeţele din nod-estul ţării, tradiţional asociate cu o rată crescută a sărăciei, înregistrează valori mai 

scăzute. 

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.  

La nivelul judeţelor componente se observă faptul că judeţul Constanţa are cea mai mare rată de 

nupţialitate şi în acelaşi timp una dintre cele mai scăzute rate ale divorţialităţii. În schimb în judeţul Brăila se 

înregistrează cele mai multe divorţuri la mia de locuitori (2.4 ‰). 

Figura 24 - Nupţialitate şi divorţialitate în Regiunea Sud-Est, 2011 

 

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

                                                 
55  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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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‰) 

Dinamica judeţeană arată o evoluţie oscilantă a celor două fenomene atât în mediul urban, cât şi în mediul 

rural. Dacă în perioada 2000-2007, 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. 

 

Figura 25 - Nupţialitate şi divorţialitate pe medii în jud. Galaţi, 2011 

 

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

Nivelul fertilităţii în anul 2010 reprezintă aproape 1/3 din nivelul fertilităţii din anul 1960, iar rata totală a 

fertilităţii s-a redus, în aceeaşi perioadă, de la 2,3 copii la o femeie la 1,3. 

Reducerea fertilităţii a fost precedată şi de o reducere a căsătoriilor. Tranziţia fertilităţii s-a realizat, în prima 

fază, prin amânarea căsătoriei şi creşterea ponderii celibatului definitiv, iar cea de-a doua prin limitarea 

fertilităţii căsătoriilor. Această evoluţie a nupţialităţii este legată de condiţia femeii, prin prelungirea 

perioadei de şcolarizare care determină creşterea vârstei la căsătorie, prin creşterea rolului ei în societate 

printr-o activitate economică, devenind independentă economic. Are loc o fază nouă în tranziţia fertilităţii 

caracterizată prin planificarea momentului venirii pe lume a copilului în funcţie de opţiunile părinţilor56. 

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. 

                                                 
56 http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Evolutia%20natalitatii%20si%20fertilitatii%20in%20Romania_n.pdf 

https://statistici.insse.ro/shop/
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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 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 200957, 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. 

Regiunea Sud Est prezintă o migraţie negativă, fiind a treia regiune sursă din cadrul României, după 

Regiunea Nord Est şi Sud Vest Oltenia. La nivelul anului 2008 regiunea a pierdut 1.909 locuitori, singurele 

judeţe din Regiunea Sud Est care au înregistrat migraţie 

pozitivă în anul 2008 fiind Constanţa (1352 de persoane) şi Vrancea (15 persoane). Se remarcă faptul că 

mediul urban al regiunii a pierdut locuitori (-7.613 persoane în 2008), în timp ce mediul rural şi-a majorat 

populaţia (+5.704 persoane în 2008). 

Regiunea Sud Est se clasează pe locul 3 între regiunile ţării în funcţie de cel mai mic număr de emigranţi, cu 

un procent de 10,08% din totalul emigranţilor la nível naţional în 2008. Judeţele cu cea mai mare pondere în 

                                                 
57 Conform PATJ Galaţi, pag 159,disponibil la http://www.cjgalati.ro/index.php/informare-publica/patjga 
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numărul emigranţilor de la nível regional sunt Galaţi şi Constanţa, în timp ce judeţul Tulcea a înregistrat cel 

mai mic număr de emigranţi. 

4.1.4. Concluzii 

Analizele socio-demografice privind populaţia judeţului Galaţi surprind o serie de fenomene demografice 

negative – reducerea efectivelor de populaţie tânără în special pe baza emigraţiei, dar şi prin reducerea 

natalităţii, precum şi creşterea ponderii populaţiei vârstnice care determină accentuarea fenomenului de 

îmbătrânire demografică, tendinţa de scădere a volumului 

populaţiei. Aceste fenomene afectează atât potenţialul demografic al judeţului, cât şi evoluţia viitoare a 

pieţei forţei de muncă58.Reducerea efectivelor de populaţie tânără poate avea consecinţe economice 

negative prin deficitul de forţă de muncă pe care îl creează şi “presiunea socială„ exercitată asupra 

populaţiei ocupate. Totodată, creşterea populaţiei vîrstnice conduce la cerere sporită de servicii de 

sănătate şi îngrijire a sănătăţii. 

Evoluţia pe termen lung 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 judeţului şi implicit la valorificarea adecvată a peisajului natural şi cultural. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Conform PATJ Galaţi, 2009 
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4.2. Studiu de economie urbană si teritorială legat de problematica peisajului  

4.2.1.Structura teritorială a economiei 

Industria și serviciile sunt concentrate mai ales în centrele urbane, în timp ce în zona rurală sunt practicate 

mai ales activitățile agricole. Din punct de vedere statistic numărul de comercianți existenți în mediul urban 

al județului Galați, arată o concentrare semnificativă a acestora în municipiul reședință de județ Galați, unde 

se regăsesc peste 86% dintre aceștia. Municipiul Tecuci deține doar 11% din comercianți, în timp ce orașele 

Berești și Târgu-Bujor dețin procente semnificativ mai scăzute de 0,4% și respectiv 1,5%. 

 

Număr comercianți existenți la 31 decembrie 2009 în mediul urban al 

județului Galați 

Sursa: INS Galati - Anuar statistica 2009 

 

Domeniul de activitate cel mai des ca fiind necesar dezvoltării comunelor din județul Galați este agricultura. 

Acesta a fost menționat în 59,32% din cazuri. Mai putem menționa domeniile: industria alimentară, 

industria lemnului, industria metalurgică, industria energiei eoliene, turismul, industria băuturilor alcoolice 

și nealcoolice, servicii educaționale, servicii culturale, servicii “sport” și comerțul. 

În municipiul Tecuci se impune dezvoltarea industriei alimentare, a serviciilor educaționale și reciclarea 

deșeurilor, iar pentru dezvoltarea orașului Târgu Bujor, domeniile cele mai potrivite sunt: industria de 

Formă 

juridică 
Galați Berești Tecuci Tg-Bujor 

PF 3439 711 47 210 

SRL 14880 1748 47 130 

SNC 300 16 0 2 

SCS 3 0 0 0 

RA 4 0 0 0 

OCM 1 1 1 1 

OCR 7 3 0 1 

SA 306 32 3 3 

GIE 6 0 0 0 

SC 15 3 1 2 

TOTAL 18962 2550 98 98347 
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confecții textile și pielărie, industria lemnului/mobilierului și serviciile imobiliare și construcțiile de locuințe. 

Cea mai mare parte a populației din orașul Berești susține că cel mai potrivit domeniu pentru dezvoltarea 

orașului este industria de confecții textile și de pielărie. Potrivite ar mai fi și domeniile: servicii educaționale 

și industria lemnului/mobilierului (pe baza rezultatelor studiului de piață realizat de Euro Project 

Consulting). 

 

Întreprinderile mari 

Anual, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, realizează topul Firmelor din Județul Galați pentru 

a promova întreprinderile gălățene care au obținut rezultate economice și financiare remarcabile. În ediția 

din 2008 sunt cuprinse 30 de întreprinderi, cu agenți economici care au peste 250 de angajați și o cifră de 

afaceri anuală de peste 8 milioane de euro. 

Repartizarea întreprinderilor pe domeniile de activitate, arată ponderea mare pe care o au serviciile în 

cadrul domeniilor de activitate economică din județul Galați 

 

Repartizarea întreprinderilor pe domeniile de activitate 

Domeniul de activitate Numărul 
întreprinderilor mari 

Pondere (%) 

Producerea, transportul i distribuia energiei electrice, 

termice, a gazelor naturale și a apei 
2 6 

Industria metalurgică, a construcțiilor metalice și a 

produselor din metal (exclusiv mașini, utilaje și instalații) 
6 20 

Industria de mașini și echipamente 1 3 

Industria produselor textile și de tricotaje, a confecțiilor de 

îmbrăcăminte și a blănurilor 
1 3 

Industria alimentară, a băuturilor și a tutunului 4 14 

Construcții 4 14 

Servicii 9 30 

Comerț 3 10 

Total 30 100 

Sursa: INS Galaţi - Anuarul Statistic al judeţului Galaţi – ediţia 2011 

 

Pentru anul 2010, managerii întreprinderilor mari se așteaptă ca principalii indicatori ai firmei să rămână cel 

puțin la același nivel cu cel din 2009, întrucât media pentru fiecare criteriu este egală cu aproximativ 3 

(Conform Studiului de piață  realizat de Euro Project Consulting Iași la nivelul mediului de afaceri din 
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județul Galați, subeșantionul Întreprinderi Mari). 

 

Sectorul IMM 

Numărul întreprinderilor mici și mijlocii active din județul Galați a crescut progresiv, în special prin creșterea 

numărului de micro întreprinderi, ceea ce denotă un mediu de afaceri dinamic, dominat de o concurență 

acerbă. Întreprinderile mici au rolul important în relansarea economică prin crearea de noi locuri de muncă 

și crearea, unei platforme a competiției, bazate pe flexibilitate și productivitate.  

IMM-urile s-au dezvoltat tot mai mult în ultimii ani, datorită dezvoltării economice și datorită programelor 

de finanțare. Dintre domeniile de activitate, sectorul industrial se dovedește ca fiind în plină dezvoltare, pe 

de altă parte IMM-urile din domeniul serviciilor sunt mult mai flexibile și se încadrează în clasa micro 

întreprinderilor cu funcția de intermediar pe piață. 

Studiului de piață realizat la nivelul mediului de afaceri din județul Galați, subeșantionul IMM evidențiază 

următoarele: 

 evoluția principalilor indicatori ai firmei lor au scăzut ușor în 2009, comparativ cu 2008;. 

 principalele măsuri la care au fost nevoite întreprinderile mici și mijlocii să apeleze pe parcursul 

anului 2009 sunt: reducerea cheltuielilor cu telefonul și ale altor utilități, reducerea cheltuielilor cu 

benzină și ale altor materiale consumabile, reducerea cheltuielilor de marketing/promovare, 

ajustarea planurilor de investiție și reducerea numărului de personal productiv; 

 pentru anul 2010 se prevede ca principalii indicatori ai firmei să rămână cel puțin la același nivel ca 

în 2009; 

 principalele măsuri la care se așteaptă întreprinderile mici și mijlocii să apeleze pe parcursul anului 

2010 sunt: reducerea cheltuielilor cu benzina și ale altor materiale consumabile, reducerea 

cheltuielilor cu telefonul și ale altor utilități și ajustarea planurilor de investiții; 

 cei mai mulți dintre manageri consideră că cel mai dificil moment în evoluția firmei s-a 

 produs deja. Chiar dacă aceste rezultate ale studiului nu concord cu statisticile ORC, indicatorii 

exprimă starea de optimism care caracteriza sectorul IMM la momentul realizării studiului (martie 

2010). 
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Figură 26 - Structura Activităţilor Economice, jud. Galaţi; Sursa: PATJ Galaţi 
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4.2.2. Elemente definitorii ale peisajului în dezvoltarea economică a teritoriului 

Ce reprezinta peisajul cultural şi ce elemente definitorii ar putea sa-l caracterizeze luând în considerare şi 

dezvoltarea economică a teritoriului?  

- este mediul de viaţă prin care omul vine în contact cu natura înconjurătoare.  

- este un element de memorie colectivă a societăţii, dintr-o anumită zonă, regiune, care include valori 

naturale, sociale, economice şi culturale ( fenomenele şi procesele etnografice au rezistat de-a  lungul 

mileniilor chiar dacă nu au fost consemnate in scris, datorită faptului că ele au fost trăite şi transmise de 

memoria socială din generaţie in generaţie).  

- are o dezvoltare dinamică care îmbină armonios fenomenele arhaice, moştenite, cu cele în formare şi 

progresive ceea ce-i determină continuitatea. El se compune din elemente moştenite, dar şi din elemente 

construite şi transformate de-a lungul timpului, acestea determinând aspectul şi starea de moment a 

peisajului etnografic, dar şi evoluţia sa viitoare; 

- este nerepetabil în toate aspectele lui caracteristice, având originalitate prin existenţa unui element 

care imprimă o notă dominantă.  

- este o resursă economică şi culturală. Resursele solului şi subsolului - lemn, piatră, minereuri feroase 

şi neferoase, sare etc. – au constituit materia primă pentru dezvoltarea ocupaţiilor, meşteşugurilor, 

comerţului (drumul sării, gazului etc.), manifestărilor artistice şi spirituale; 

- are o valoare de identitate care permite locuitorilor săi să se situeze în timp şi spaţiu, să  aiba o 

identitate culturală, o identitate etnică dar şi o identitate spaţială sau geografică care se referă atât la nivel 

intra- cât şi interetnic – locală, microzonală, zonală, regională. 

- este omogen prin interrelaţia şi interacţiunea părţilor ce-l alcătuiesc, funcţionând ca un sistem care se 

desfăşoară pe un anumit areal ce poate fi delimitat de o discontinuitate în spaţiu.  

Cercetarea peisajului etnografic trebuie să urmărească două aspecte: unul fizionomic (existenţa unui 

element ce imprimă o notă dominantă) şi altul structural (relaţiile dintre componente). Subunităţile 

peisajului: microzona şi satul, sunt din ce în ce mai omogene către nivelele inferioare; 

- este complex prin natura diferită a componentelor sale: relief, soluri, ape, habitat, mijloace de 

subzistenţă, manifestări artistice, manifestări spirituale.etc. Peisajele etnografice au unele discontinuităţi 

care constituie rezultatul unei îndelungate evoluţii a peisajelor. Peisajul forestier şi piscicol constituie 

peisajele primare din care au derivat ulterior, prin defrişari, desţeleniri, îndiguiri  

celelalte peisaje etnografice: pastoral, agrar, pomi-viticol. 
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- este unitar, prin omogenitatea componentelor : tipologia satelor, gospodăriilor şi caselor, ca şi  

ocupaţiile oamenilor. .Peisajul etnografic este diferit de zonele etnografice, unde există unitatea doar a unor 

elemente( cum ar fi portul popular) . Unitatea etnologică, de cultură populară se identifică cu specificul 

etnic. De exemplu, unitar în tot peisajul etnic românesc este tipul de vatră cu coş, având semnificaţii adânci 

în viaţa ţăranului – vatra casei, satului, stânii etc. sau cămaşa , cioarecii, cojoacele ; 

- funcţionează ca un sistem deschis, astfel funcţionalitatea asigurăndu-i evoluţia, dezvoltarea şi 

stabilitatea; 

- este, prin bogăţia fenomenelor şi proceselor etnografice, foarte variat. 

 
4.2.3.Valoarea economică a peisajului 

Peisajului i se atribuie sensuri diferite, in functie de domeniul in care este studiat. Astfel, istoricul priveşte 

peisajul ca un rezultat al moştenirii culturale a civilizaţiilor rurale anterioare, medicul este interesat de 

studiul peisajului datorită potenţialului său terapeutic. Ecologul studiaza peisajul ca pe un suport al vieţii, 

diferit de condiţiile naturale iniţiale, pe care omul a creat o gamă largă de habitate care au făcut ca unele 

specii să apară şi să se adapteze noilor condiţii iar altele să dispară. Geograful studiaza peisajul prin prisma 

interactiunii diverselor elemente şi fenomene geografice care se condiţionează reciproc intr-un ţinut (factori 

abiotici, biotici şi antropici, adica relieful, apele, solurile,clima, vegetaţia şi fauna precum si activitatea 

antropică) 

La randul sau, economistul priveste peisajul ca pe o sursă de materii prime şi bunuri.  

Peisajul cultural, în special cel etnografic/rural, prin varietatea şi bogăţia elementelor conţinute poate fi 

clasificat după diverse criterii (referindu-ne bineinteles la valoarea şi valorificarea economica a peisajelor): 

 Modul de utilizare al terenurilor: Peisajul etnografic este clasificat avand drept criteriu general 

modul de utilizare al terenurilor, dar şi două criterii secundare relieful şi ocupaţiile tradiţionale 

Relieful, prin caracteristicile sale, determină diversitatea solurilor dar şi dispunerea peisajelor 

etnografice in funcţie de formele de relief: pastoral, forestier in zona de munte; pomicol,viticol in 

zona de deal şi podiş şi agrar in zona de campie. Peisajul piscicol este intalnit, in special, in zona de 

campie .  

Ocupaţiile principale ale sătenilor  determină cu exactitate peisajul etnografic specific.  In cazul in care 

ocupaţiile principale ale locuitorilor au ponderi aproximativ egale, atunci intalnim peisaje mixte. 

Daca peisajul piscicol care este strict legat de existenţa apei, celelalte peisaje etnografice sunt dependente 

de feritilitatea solului, astfel distingandu-se : peisajul agrar , peisajul forestier , peisajul pastoral, peisajul 

pomiviticol . 
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In funcţie de condiţile climatice locale şi de fertilitatea solului, culturile se realizau dupa reguli clare: „graul 

pe locul cel mai bun, pe vale. Secara pe loc ridicat, nisipos, pietros, pe dealuri. Orz, ovăz pe dealuri. 

Porumbul pe vale, pe deal. Canepa, inul, pe loc gras, pe vale, langă parau; pentru cereale terenul putea fi 

oricare, se cultivau prin rotaţie. Plantele tehnice, legumele, se cultivau in crivini, pe locuri bune, aproape de 

apă. Pe locuri se punea bălegar” ( DER, Ocupaţiile, vol I, ) 

In ceea ce priveste Peisajul forestier , cel ce prezinta vechimea cea mai mare, civilizaţia lemnului se 

regaseste in toate domeniile de viaţă materială (adăpost, ocupaţii, meşteşuguri şi instalaţii tehnice populare, 

alimentaţie) şi spirituală (credinţe, obiceiuri, folclor, mitologie). 

Peisajul pastoral (păşunile şi faneţele naturale la care s-au adăugat, tarziu, plantele furajere cultivate) a 

constituit baza economiei arhaice a poporului autohton roman. Păstorii au trasat „drumuri ale oilor” şi 

„drumuri ale sării” devenite, ulterior, importante artere de circulaţie. 

Personalitatea peisajului pomi-viticol este dată atat de extensiunea plantaţiilor de vii şi livezi, cat şi de 

elementele de civilizaţie şi cultură generate de acestea: pivniţe, poverne, teascuri; unelte şi mijloace de 

transport adaptate pentru cărat fructele, strugurii, vinul şi ţuica; inălţarea casei pentru a lăsa loc pivniţei, 

spaţiu atat de necesar depozitării fructelor şi butoaielor cu vin şi ţuică; dezvoltarea unor meşteşuguri 

(dogăritul sau văsăritul) şi instalaţii tehnice populare (teascurile, cazanele de ţuică); modificări in sistemul de 

alimentaţie; sărbători şi obiceiuri specifice podgorenilor şi pomicultorilor şi altele. Satele sunt de tip răsfirat 

devin, in podgoriile mai importante, de tip adunat. 

Peisajul  agrar (agricol propriu-zis)  este caracteristic , in principal, zonelor de campie. Satele au structură 

adunată sau răsfirată. In structura gospodăriei , locul central nu-l ocupă adăposturile pentru animale, ci 

construcţiile pentru depozitat cerealele (magazii, pătule, porumbare), pentru adăpostul uneltelor şi 

atelajelor de muncă. Locuinţa, sistemul de alimentaţie, sărbătorile şi obiceiurile calendarului popular, 

folclorul, portul şi arta populară, reflectă direct sau indirect, ocupaţia dominantă a locuitorilor, cultivarea 

plantelor. 

Peisajul piscicol , care are aceeaşi vechime cu peisajul forestier , s-a restrans neincetat prin inaintarea 

terenurilor arabile in regiunile inundabile din lungul raurilor importante. Abundenţa 

peştelui şi stufului se reflectă in ocupaţia principală a oamenilor (pescuitul), in sistemul de alimentaţie, in 

utilizarea stufului ca material de construcţie (acoperişul caselor şi anexelor, pereţii acareturilor, gardurile), in 

mijloacele de transport pe apă, in folclorul, obiceiurile şi credinţele legate de apă şi de peşte.  

 Interacţiunea elementelor provenite din diferite peisaje: bine individualizate (ex.pădurea)şi cu 

elemente de interferenţă moştenite sau imprumutate (ex. Lemnul, care se regaseste in mai multe 
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tipuri de peisaje) 

 Evoluţie: primare (peisajul forestier, pastoral şi piscicol) şi derivate (agrar, pomi-viticol); 

 Straturile culturale identificate in structura sa: 

Dupa origine: autohtone, asimilate; 

Dupa evoluţie: fosile, relicte, moştenite, actuale, progresive . Din punct de vedere al evoluţiei peisajelor, 

private în interacţiunea cu evoluţia economică, este de remarcat că locuinţa (ca reprezentantul cel mai 

utilizat al construcţiilor) a suferit modificări în structura sa, astfel încât elementele tradiţionale tind să 

dispară, în detrimentul unor noi prezenţe volumetrice care nu se deosebesc cu nimic de cele din mediul 

urban. Astfel factorul economic, ca motiv principal al dezvoltării localităţilor, poate duce, în unele zone 

rurale, la pierderea calităţii peisajului cultural. Exemplele ce se pot aduce se regăsesc şi în ceea ce priveşte 

nepăstrarea caracterului traditional în ocupaţiile oamenilor. Astfel, alt exemplu îl poate constitui rariţa, 

plugul vechi, alcătuit în întregime din lemn. Acest plug străvechi a evoluat de-a lungul timpului în plugul din 

metal care ară una sau două brazde, iar în prezent se folosesc pluguri acţionate de tractor şi pot ara un 

număr mare de brazde;  

 starea peisajului: regresiv, instabil, stabil şi progresiv;  

-regresiv, caracterizează peisajele aflate în declin. Dezvoltarea economică poate schimba de exemplu, 

peisajul forestier care se află într-un continuu proces de restrângere datorită exploatărilor şi defrişărilor pe 

suprafeţe întinse. Într-un proces de declin se află şi satele mici ca număr de locuitori, cu un grad ridicat de 

îmbătrânire, unde populaţia tânără şi adultă migrează spre centrele urbane. Odată cu dezvoltarea turismului, 

au apărut numeroase pensiuni .Există pericolul, însă, ca prin practicarea turismului fără să ţină cont de 

specificul zonei – peisajul pastoral, să determine trecerea acestui peisaj regresiv într-un peisaj instabil 

datorită inserţilor urbane.  

-instabil, atunci când modul de intervenţie exterior, care ocupă cca. 20 % din suprafaţa ţării, s-a restrâns 

treptat din zonele de câmpie şi podiş, având în prezent cea mai mare extindere în zona montană. Şi 

creşterea animalelor s-a diminuat ca ocupaţie, o mare parte din populaţie, preferând să migreze către 

zonele mai dezvoltate economic. Există şi reversul, ca urbanizarea masivă a unor zone rurale să determine 

peisaje instabile, caracterzate print-o degradare a componentelor şi printr-o modificare funcţională a 

acestora; 

 - stabil apare atunci când există o capacitate de autoreglare la intervenţiile exterioare naturale sau 

antropice. Este cazul peisajului piscicol şi pomiviticol şi al aşezărilor mijlocii şi mari ca număr de locuitori. Se 

constantă astfel că localităţile de medie spre mare concentrare a populaţiei sunt cele mai stabile atât din 
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punct de vedere economic cât şi al conservării peisajelor. 

- progresiv apare atunci când peisajul este într-o continuă dezvoltare şi extindere, cum este cazul peisajului 

agrar, terenurile arabile ajungând la aproximativ 40 % din suprafaţa ţării. Din punct de vedere al dezvoltării 

economice în general şi a celei turistice, în special, se remarcă pozitiv faptul că în ultima perioadă, ţinând 

cont mai mult de legislaţia în vigoare, aşezările rurale turistice nu au mai perturbat peisajele în vecinătatea 

cărora s-au dezvoltat, prin intervenţii mai puţin agresive asupra peisajelor şi prin păstrarea specificului 

etnico-cultural al zonelor. 

 

4.3. Studiu de mediu legat de problematica peisajului  

 

4.3.1. Notă metodologică 

 
Convenția European a Peisajului prezintă politica peisajului ca fiind enunțarea de către autoritățile publice a 

principilor generale, a strategiilor și a limitelor directoare, care permit luarea de măsuri menite să protejeze, 

gestioneze și să planifice peisajele. Astfel peisajul reprezintă parte de teritoriu perceput ca atare de 

populație, al cărui caracter este rezultatul acțiunii și interacțiunii factorilor naturali și umani. 

Abordarea utilizata in realizarea Studiului de mediu legat de problematica peisajului este de realizarea unei 

analize integrate asupra situației actuale si viitoare.  

Analiza se bazează pe identificarea tipului de impact legat de managementul peisajului in judeţul Galaţi, 

inclusiv managementul ariilor naturale protejate.  

Evaluarea impactului s-a realizat asupra fiecărui compartiment in parte: aer, apă, sol, floră, faună, 

ecosisteme şi biodiversitate, arii protejate, siturilor cu semnificaţie specială din punct de vedere ştiinţific, 

istoric, cultural. 

Au fost identificate caracteristicele peisajului natural și antropic dar și de elementele de impact de mediu.  

Studiul identifica structura peisajului județului Galați, cu toate elemente caracteristice, inclusiv impactul 

negativ asupra peisajului.  
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4.3.2. Elemente De Peisagistică  

4.3.2.1. Elemente de peisaj natural - ARIILE NATURALE PROTEJATE 

În judeţul Galați sunt prezente următoarele grupe de arii protejate: 

 Parcuri Naționale și Naturale  

 Rezervații Științifice, Rezervații naturale și Monumente ale naturii  

 Situri de Importanță Comunitară ( SCI) 

 Situri de Protecție Avifaunistică (SPA) 

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 

Figură 27 - Caracterizare factori de mediu Galaţi; Sursă: PATJ Galaţi 
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a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România modificat prin Ord. M.M.P. 2387/2011), 5 situri de 

protecţie avifaunistică (lista ariilor de protecţie specială avifaunistică a fost stabilită prin H.G. nr. 1284/2007 

privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura în România modificată prin H.G. 971/2011), 15 Rezervații naturale și un Parc Natural. 

 

      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  

1

0 
Lacul Vlăscuța   x  

1

1 
Pădurea Gârboavele x  x  

1

2 
Ostrovul Prut   x  

1

3 
Balta Potcoava   x  

1

4 
Balta Tălăbasca   x  

1

5 

Pădurea și dunele de nisip 

de la Hanu-Conachi 
  x  

1

6 
Locul fosilifer Rateș   x  
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1

7 
Pădurea Fundeanu   x  

1

8 
Pădurea Buciumeni   x  

1

9 

Râul Bârlad între Zorleni și 

Gura Gârbovățului 
x    

2

0 

Pădurea 

Buciumeni-Homocea 
x    

2

1 
Pădurea  Balta Munteanu x    

2

3 
Pădurea Breana-Roșcani x  x  

2

4 
Lunca Chineja x    

2

6 
Pădurea Mogoș - Mâțele x    

2

8 

Parcul Natural Lunca Joasă a 

Prutului Inferior 
   x 

3

0 
Pădurea Torcești x    

3

1 
Delta Dunării  x   

Sursă: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice , Lista siturilor Natura 2000 
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Figură 28 - Locul Fosilifer Tirighina 

 

 

Figură 29 - Lacul Brateş 

 
 

 

 

Figură 30 - Parcul Natual Lunca joasă a Prutului Inferior 

 
 
 

 

 

Figură 31 - Ostrovul Prut 

 
Peisajul specific la nivel macro si mezzo al Judetului Galati dispune de o diversitate biologica bogata si 

variata, exprimata atât la nivel de ecosisteme, cât si la nivel de specii de plante si animale din flora si fauna 

salbatica, unele inestimabile prin valoarea si unicitatea lor.   



 
 

STRUCTURAREA PEISAJULUI DIN JUDEŢUL GALAŢI (IDENTIFICARE ŞI CLASIFICARE) -ETAPA 1- PEISAJUL CULTURAL 
 

94 

 

Importante schimbari ale florei si faunei regiunii s-au produs si se mai produc ca rezultat al impactului 

antropic (vânatul, colectarea de plante, etc.), precum si indirect prin distrugerea sau schimbarea habitatelor 

naturale. 

Figura 32 - Harta ariilor protejate în județul Galați 
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 Situri de importanță comunitară (SCI) 

 

Pădurea Buciumeni - Homocea 

Situl are o suprafață de 4.993 de ha. și este situat în regiunea biogeografică continentală. Localizat pe 

teritoriul administrativ al județelor Vrancea și Galați și este administrat de direcția silvică Vrancea, ocolul 

silvic Adjud și Galați, ocolul silvic Tecuci. Relieful este reprezentat de versanți scurți, cu înclinări ce variază de 

la 10-60 grade și platouri cu variați de la 40 la 400 m. Pe suprafața sitului trec pâraiele Struheș, Fagului, 

Fundăturii, Lupului, Tecucelul și Berheciu, afluenți și Siretului. Din punct de vedere climatic, situl se 

încadrează în sectorul de climă continentală. 

Din punct de vedere pedologic predomină solurile din clasa molisoluri, largiluvisoluri și soluri 

neevoluate. Aproximativ 54% din pădure aparține statului iar restul de 46% este proprietate privată 

administrată de proprietari sub îndrumarea tehnică a ocoalelor silvice și a Inspectoratelor Teritoriale de 

Regim Silvic și Vânătoare din zonă.  

Situl este important pentru acoperirea sa geografică privind habitatul 91YO – păduri dacice de stejar 

și carpen. Vulnerabilitatea sitului este dată de următorii factori: deficitul de umiditate, concentrația de 

săruri din sol, deficitul de substanțe nutritive, alunecare uscare, etc. Delictele forestiere sunt un alt factor cu 

o influență negativă majoră, datorită comunelor din împrejurul sitului, care își procură necesarul de lemn 

din sit. Pădurea nu are plan de management. Tipurile de habitat întâlnite sunt: păduri dacice de stejar și 

carpen, de fag de tip Asperulo - Fagetum, de stejar cu carpen de tip Galio - Carpinetum. 

 

Pădurea Pogănești 

Situl este situat în regiunea biogeografică stepică la altitudini cuprinse între 110-250 m , pe substrate 

formate din depozite argilo-nisipoase, soluri luvice puternic podzolite (în vai, pseodogleizate). 

Managementul ariei protejate este realizat de Direcția Silvică Galați prin “Amenajamentul unității de 

producție IV Suceveni din Ocolul silvic Galați și Planul de management al ariei protejate Pădurea Pogănești” 

(pentru  porțiunea din sit care e rezervație).  

Vegetația forestieră este dominată de gorun balcanic (Quercus petraea ssp. dalechampii), tei arginitiu (Tilia 

tomentosa), stejar pufos (Quercus pubescens) în special pe versanți și stejar brumariu (Quercus 

pedunculiflora) de-a lungul văilor. Situl este format din parcelele silvice 117A, B, C, D, E, 121A, B, C, D, E, F, G, 

122A, B, C, D, E, 123A, B, C, D, E conform amenajamentului silvic al unității de producție IV Suceveni din 

Ocolul silvic Galați. 

Se remarcă structură naturală foarte bine conservată, prezența regenerării naturale la gorun, tei și a 

speciilor de stejari, abundența și diversitatea subarboretului (păducel – Crataegus monogyna; maces – Rosa 
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canina; scumpie – Cotinus coggygria). În sit întâlnim bujorul românesc (Paeonia peregrina), specii de plante 

din lista roșie Europeană (Fritillaria orientalis) și plante din Lista Roșie Națională: Achillea ochroleuca, Crocus 

reticulatus, Delphinium fissum, Dictamnus albus, Lathyrus pannonicus, Limodorum abortivum, Paeonia 

peregrina, Pyrus elaeagrifolia, Prunus tenella ș.a. 

Situl este vulnerabil datorită posibilității retrocedării către persoane fizice asupra pădurii, fapt care va 

determina o presiunea pe viitor și a prezența plantațiilor de salcâm ce pot îngreuna reinstalarea stejarilor, 

conservarea și regenerarea arboretelor deja existente. Problema retrocedării pădurilor poate fi rezolvată 

printr-un contract de administrare cu o structură specializată (Ocolul Silvic Galați). 

Tipurile de habitate în sit sunt: vegetație forestieră ponto - sarmatică cu stejar pufos, păduri dacice de stejar 

și carpen, vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp. Specii de plante enumerate în anexa II a 

Directivei Consiliului 92/43/CE sunt: Iris aphylla ssp., hungarica  Echium russicum.  

Activitățile care aduc efecte negative asupra sitului: 

 în interior (managementul forestier general și vânătoarea)  

 în jurul sitului ( pășunatul, managementul forestier general, vânătoarea și cultivarea). 

 

Pădurea Breana-Roșcani 

Situl are o suprafață de 157 de ha (aria protejată are o suprafață de 78,3 ha) și este situat la o altitudine 

cuprinsă între 96 și 153 de m, în regiunea biogeografică stepică. Pădurea este administrată de 

R.N.P-ROMSILVA prin Direcția Silvică Galați - Ocolul Silvic Galați în baza planului de Management și 

Regulamentul de Funcționare al ariei protejate, avizat favorabil de Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor 

Naturii din cadrul Academiei Române. 

Aria protejată se află în zona Colinelor Covurluiului al căror relief este dezvoltat pe formațiuni neogene 

având structură monoclinală fragmentat în culmi și poduri prelungi separate de văi paralele, sculptate în 

pietrișuri și nisipuri cu intercalații de argile pliocene, pe alocuri însoțite de cruste și alunecări. În sit putem 

întâlni specii de arbori precum: stejar pufos, asociații de silvostepă, de specii ierboase și bujorul românesc. 

Fauna este formată din numeroase specii de păsări protejate (inclusiv prădătoare de talie mare și mijlocie).  

Sunt întâlnite mamifere mari și mici, optime pentru activitatea de hrănire și reproducere (mistreț, căprioară, 

iepure, vulpe). Tipurile de habitate întâlnite sunt reprezentate de: vegetația forestieră ponto - sarmatică, 

vegetație de silvostepă euro-siberiană și tufărișuri de foioase ponto - sarmatice. Vulnerabilitatea sitului este 

dată de activitățile antropice (pășunat, turism necontrolat, recoltări de elemente floristice) și de factorii 

naturali (vânturi puternice, chiciura și perioade de ani secetoși).  
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Rezervația Naturală Pădurea Breana-Roșcani 

Rezervaţia este situată pe teritoriul administrativ al comunei Băneasa, în apropiere de satul Roşcani. Este 

situată în zona Colinelor Covurluiului pe teritoriul comunei Băneasa, sat Roşcani și este localizată pe malul 

stâng al pârâului Chineja (Pârâul Chineja și afluenţii săi - Băneasa, Covurlui, Frumuşiţa, Ijdileni, Slivna, 

Rădiciu şi Roşcani). Rezervaţia prezintă asociaţii de arbori compuse din stejar pufos (Quercus pubescens), în 

amestec cu stejar pedunculat (Q. pedunculiflora). În arealul declarat rezervaţie naturală se întâlnesc poienile 

de bujor românesc (Paeonia peregrina, varietatea romanica), specie declarată monument al naturii. 

Alte specii de floră - floarea paștilor (Anemone nemorosa), muşeţelul prost (Matricaria inodora), fragi 

de pădure (Fragaria vesca), frăsinelul (Dicthamus albus) şi multe altele.  Fauna din Pădurea Breana-Roşcani 

a fost studiată de numeroase personalităţi ştiinţifice în special coleopterele din următoarele familii: 

Carabidae, Coccinelidae, Tenebrionidae, Scaabidae, Curculionidae, Blatidae, iar ornitofauna este numeroasă, 

alcătuită din exemplare ale ordinului Paseriformes. În rezervaţie se întâlnesc specii de răpitoare cum sunt: 

Falco tinunculus vinderei, Strix uralenisis și Athena noctua. Dintre mamifere se pot aminti: porcul mistreţ, 

vulpea, căprioara și iepurele.  Pădurea Breana - Roşcani este totodată suprapusă cu situl de importanţă 

comunitară ROSCI0139 Pădurea Breana-Roşcani (151,4 ha), ce se află în custodia Direcţiei Silvice Galaţi. 

 

Lunca Chineja 

Lunca este situată în regiunea biogeografică în stepică (sudul Moldovei) cu o suprafață de 945 ha. Habitatele 

caracteristice sunt reprezentate de Lutra lutra, unde sunt întâlnite 3 specii de amfibieni de interese 

conservativ (Bombina bombina, Emys orbicularis, Triturus dobrogicus) și 14 specii importante de reptile și 

amfibieni. Aceste caracteristici îi conferă importanța, în rândul ariilor protejate. Din punct de vedere al 

vulnerabilității, la nivelul luncii întâlnim o poluare cu deșeuri menajere, turism dar și tratamente chimice 

aplicate în zonele învecinate. Situl nu are plan de management sau structură de administrare. 

 

Lunca Joasă a Prutului 

Lunca Joasă a Prutului este situată în regiune biogeografică stepică cu o suprafață de 5.852 ha. Se prezintă 

ca o depresiune largă, terenul fiind înclinat transversal spre râul Prut. Lunca Prutului Inferior se 

caracterizează prin altitudini absolute cuprinse între 8m în partea nordică și 3-4 m în partea sudică. Relieful 

luncii se prezintă în general plan, cu o pantă continuă de la nord spre sud.  

Vegetația luncii Prutului este reprezentată prin formațiuni vegetale naturale de pajiști și pădure, specifice 

solurilor aluviale. Pajiștile sunt alcătuite din specii mezofile și mezohidrofile reprezentate prin graminee. 

Vegetația lemnoasă este formată mai ales din esențe moi. Vegetația palustră este compusă din Carex riparia, 

Scirpus sylvaticus, Typha latifolia, Phragmites communis, Equisetum arvense, Mentha aquatic etc. 
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Din punct de vedere avifaunistic bazinul hidrografic al Prutului inferior reprezintă o zonă importantă, aici 

fiind înregistrate importante efective de păsări acvatice în timpul migrației, cum ar fi: ardeide (Ardeola 

ralloides, Egretta garzetta, Egreta alba, Ardea purpurea), ciconiide (Ciconia nigra, Ciconia ciconia), 

threskiornithide (Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia), anatide (Cygnus olor, Anser albifrons, Anser 

erythropus, Anser anser, Anas crecca, Anas querquedula, Aythya ferina, Aythya nyroca), ralide (Fulica atra), 

ș.a. 

Impactul negativ asupra ariei protejate este produs de braconaj, pescuit și exploatările forestiere. În prezent 

pentru situl Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului, nu există un plan de management unitar, dar există un 

program „Restaurarea ecologică a Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior”, finanțat de Comisia 

Europeană, Agenția Regionale de Protecție a Mediului Galați, și are obligația elaborării planului de 

management integrat în conformitate cu cerințele directivelor europene Păsări și Habitate. 

 

Rezervația Naturală Lunca joasă a Prutului 

Rezervaţia naturală, desemnată prin Legea nr. 5/2000 este situată în cuprinsul complexului agro - piscicol 

Mâţa - Rădeanu, de pe teritoriul comunei Cavadineşti, sat Vădeni, reprezentând de fapt o suprafaţă inclusă 

în Balta Mâţa, din extremitatea nord-estică a judeţului Galaţi. Are suprafața de 81 ha. Rezervaţia se 

suprapune cu aria de protecţie avifaunistică ROSPA0130 Mâţa - Cârja - Rădeanu, situl de importanţă 

comunitară ROSCI0105 Lunca Joasă a Prutului și Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior, aflate în 

administrarea Asociaţiei Judeţene a Pescarilor Sportivi Galaţi. 

 

Pădurea Mogoș - Mâțele 

Situl este situat în regiunea biogeografică stepică (sud-estul Moldovei) cu o suprafață de 65 de ha. Se află la 

o altitudine de 125 m, pe substraturi de lut și loessuri, cu soluri puternic levigate,  cu vegetație 

reprezentată din pădurile și rariștile de stejar pufos, pe alocuri cu plantații de paltin. Structura naturală este 

bine conservată, reprezentată prin: diversitatea structurilor și alternarea porțiunilor de pădure închisă cu 

rariști și poieni, prezența regenerării naturale a speciilor de stejari, abundența și diversitatea subarboretului 

(păducel – Crataegus monogyna; măceș – Rosa canina; corn – Cornus mas). Tipurile de habitat întâlnite 

sunt: vegetație  forestieră ponto - sarmatică, tufărișuri de foioase ponto - sarmatice și vegetație silvostepă 

euro - siberiană cu specii de stejar. 

În sit sunt regăsite specii de plante din lista Roșie Europeană: Fritillaria orientalis și plante din Lista Roșie 

Națională Plante: Asparagus verticillatus, Carex brevicolis, Crocus reticulatus, Dictamnus albus, Echinops 

ritro ssp. ruthenicus, Hierochloe repens, Lathyrus versicolor, Paeonia peregrina, Prunus tenella, ș.a. Pentru 

sit există plan de management “Amenajamentul unității de producție I Mogoș din Ocolul silvic Galați” 
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administrat de Ocolul Silvic Galați. În urma planului s-au identificat următoarele activități și consecințe în 

interiorul sitului: vânătoare (managementul silvic forestier) și în exteriorul sitului: cultivare, urbanizare, 

industrializare și alte activități (pășunat, managementul forestier general, poteci,trasee, trasee pentru 

ciclism). 

 

Pădurea Gârboavele 

Situl este localizat în sud-estul Podișului Moldovenesc, în etajul fitoclimatic de silvostepă la nord de orașul 

Galați (în apropierea localității Tulucești) la o altitudine de 65-80m, pe substrate loessoide și luturi, soluri 

cernoziomuri levigate și ocupă o parte din pădurea de agrement Gârboavele (proprietar - Consiliul Județean 

Galați). Are o suprafață de 219 ha, situat în regiunea biogeografică stepică. Pădurea Gârboavele are plan de 

management iar Consiliul Județean Galați  este în calitate de custode al ariei naturale protejate. 

În interiorul sitului, predomină pădurile, rariștile de stejar pufos și brumăriu. Situl este format din parcelele 

silvice 1A, B, C, D, 2A, B, C, V, 3A, B, C, 4A, B, C, 5A, B, C, 6A și parte din subparcela 6B conform 

amenajamentului silvic al pădurii Gârboavele. Tipurile de habitate sunt: vegetație forestieră ponto - 

sarmatică cu stejar pufos, vegetație de silvostepă eurosiberian cu stejar și tufărișuri de foioase ponto - 

sarmatice. Dintre specii de nevertebrate din Anexa II a Directiva Consiliului 92/43/CEE (Cerambyx cerdo, 

Lucanus cervus, Erannis ankeraria), specii de plante în anexa II a aceași directivă (Iris aphylla ssp. Hungarica,  

Echium russicum, Pulsatilla grandis, Crambe tataria). 

Din punct de vedere al importanței, se remarcă structura naturală foarte bine conservată reprezentată prin: 

diversitatea de specii în etajul arborilor, în subarboret și în pătura erbacee și alternarea porțiunilor de 

pădure închisă cu rariști și poieni. Datorită subarboretului foarte dens regenerarea naturală a stejarilor este 

mai redusă. În sit întâlnim bujorului romanesc (Paeonia peregrina). Arborii din sit sunt supuși programul de 

conservare deosebită alături de porțiunea de pădure propusă ca rezervație. Situl este vulnerabil datorită 

faptului că, pădurea este folosită de populație ca loc  de recreere pe timpul verii, dar și prin prezența 

plantațiilor de salcâm, ce îngreunează reinstalarea stejarilor (brumăriu și pufos) punând astfel în pericol 

conservarea și regenerarea arboretelor naturale existente prin invadarea acestora. 

Elementele antropice care produc impact negativ în interiorul sitului sunt: drumurile, drumuri auto, liniile 

electrice, alte activități sportive/ de odihnă, managementul forestier general, vânătoare, poteci, trasee de 

ciclism și activități sportive și recreative în aer liber; cele din exteriorul sitului sunt: pășunat, managementul 

forestier general, vânătoare, braconaj, otrăvire, capcane, alte modele, rețele de comunicare, drumuri 

(drumuri auto), parcuri de atracție, activități sportive și recreative în aer liber. 
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Rezervația naturală Pădurea Gârboavele 

Rezervaţia este situată pe teritoriul administrativ al comunei Tuluceşti, la cca. 15 km N-E de municipiul 

Galaţi și la 1,5 km de Tuluceşti; la sud se învecinează cu comuna Vânători și sat Odaia Manolache. Are o 

suprafaţa de 230,00 ha. Se remarcă structura naturală foarte bine conservată reprezentată prin: diversitatea 

de specii în etajul arborilor, în subarboret şi în pătura erbacee și alternarea porţiunilor de pădure închisă cu 

rarişti și poieni. În sit este întâlnit Quercus virgiliana (chiar exemplare de Q. virgiliana forma „pungens”). Pe 

lângă stejarul pufos și cel brumăriu, în etajul arborilor mai apar jugastrul (Acer campestre) și vişinul turcesc 

(Prunus mahaleb) iar în subarboret măceşul (Rosa canina), păducelul (Crataegus monogyna), porumbarul 

(Prunus spinosa), cornul (Cornus mas), scumpia (Cotinus coggygria).  

Datorită subarboretului foarte dens regenerarea naturală a stejarilor este redusă (prezența doar în ochiuri și 

luminişuri). În pătura erbacee trebuie menţionată prezenţa bujorului românesc (Paeonia peregrina). Alte 

specii prezente: Capreolus capreolus (căprioara), Sus scrofa (mistreţ), Lepus europeus (iepure), Vulpes vulpes 

(vulpe), Accipiter nisus (uliu păsărar), Phasianuscolchicus (fazan), Parus major (piţigoiul mare).  

Rezervaţia Pădurea Gârboavele se suprapune, parţial, cu situl de importanţă comunitară ROSCI0151 

Pădurea Gârboavele (282,40 ha) aflată în custodia Consiliului Judeţului Galaţi. 

 

Pădurea Balta Munteni 

Situl are o suprafață de 86 ha și este localizat în lunca Bârladului la o altitudine de 40-60m, pe depozite 

aluviale luto-argiloase. Situl este compus din subparcelele silvice 66A, 67A și 70 din unitatea de producție V 

Munteni, Ocolul Silvic Tecuci, Direcția Silvica Galați. Pădurea are plan de management “Amenajamentul 

Ocolului silvic Galați (Unitatea de producție V Munteni)”, a cărui responsabilitate îi revine Ocolul silvic Tecuci, 

Direcția Silvica Galați. 

Structura naturală este bine conservată, reprezentată de o diversitate arborescentă edificatoare pentru 

habitate dar și de o regenerare naturală a acestor specii (stejar, frasini și ulmi). În anumite zone 

subarboretele este foarte bine dezvoltat asigurând o bună protecție a solului.  

Specii reprezentative de păducel (Crataegus monogyna), corn (Cornus mas), sânger (Cornus sanguinea), 

lemn căinesc (ligustrum vulgare), măceș (Rosa canina), salba moale (Euonymus europaeus). Mai apar 

exemplare rare de carpen (Carpinus betulus) și tei cu frunză mare (Tilia platyphyllos). Se regăsesc plantele 

din Lista Roșie Europeană (Fritillaria orientalis) și plante din Lista Roșie Națională (Allium guttatum, Dianthus 

guttatus, Frittilaria meleagris, Galanthus elwesii, Leucojum aestivum, Mercurialis ovata, Neottia nidusfavis, 

Plantago schwarzenbergiana, Platanthera bifolia, Serratula wolffi.) 

În ceea ce privește vulnerabilitatea, perioadele de exces de umiditate din sol poate influența vitalitatea 

frasinilor ca specii mezofile și mezohigrofile. Totodată prin plantarea salcâmului poate să apară un 
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dezechilibru în ecosistem, datorită capacității acestuia de a se dezvolta. Astfel de situații pot fi evitate 

printr-o bună gospodărire. 

 

Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbovățului 

Zonă umedă din regiunea biogeografic stepică reprezentând habitat specific pentru specia de interes 

conservativ Lutra lutra dar și pentru două specii de amfibieni și o reptilă de asemenea de interes conservativ. 

Situl are o suprafață de 2.569 ha și o importanță ridicată pentru Spermophilus citellus și Lutra lutra dar și 

pentru speciile de amfibieni Bombina bombina și Triturus cristatus. Situl nu are plan de management. 

Vulnerabilitatea ariei protejate este dată de pierderea și distrugerea habitate datorită activităților agricole, a 

supracositului, lipsei cositului, a suprapășunatului - lipsa acestuia, a exploatării minere de suprafață, a 

dragării și drenării habitatului umed, a activităților industriale, al dezvoltării teritoriale, a circulației, al 

turismului necontrolat dar și datorită depozitării deșeurilor menajere sau industriale.  

 

Pădurea Torcești 

Situl este localizat în lunca veche a Bârladului la o altitudine de 20-35m, pe depozite aluviale. Situl este 

compus din subparcelele silvice 19 la 25 din unitatea de producție II Torcești, Ocolul Silvic Tecuci, Direcția 

Silvica Galați. În marea majoritate situl prezintă un grad de închidere al coronamentului de 70-80%. Se 

remarca structura naturala foarte bine conservată reprezentată prin: diversitatea speciilor arborescente 

edificatoare pentru habitat (pe lângă stejarul pedunculat, Q. robur, apar două specii de frasini indigeni: F. 

angustifolia și sporadic F. pallisiae; trei specii de ulmi indigeni: U. procera, U. minor și mai rar Ulmus laevis,); 

prezența regenerării naturale a speciilor arborescente edificatoare pentru habitat (stejar, frasini și ulmi). În 

porțiunile depresionare (foste brațe inundabile din vechea albie a Bârladului) apar insule de plop alb 

(Populus alba) și cenușiu (Populus x canescens). Există porțiuni unde subarboretul este foarte bine dezvoltat 

asigurând o buna protecție a solului.  

Speciile principale de subarboret sunt reprezentate de păducel (Crataegus monogyna), sânger (Cornus 

sanguinea), lemn cainesc (Ligustrum vulgare), măceș (Rosa canina), salba moale (Euonymus europaeus), 

alun (Corylus avellana), socul negru (Sambucus nigra), curpenul de padure (Clematis vitalba) și izolat spinul 

cerbului (Rhamnus catharticus). În parcela 20 apare un ochi de mlaștina de cca. 3000 mp cu vegetație 

specifică. 

Plante din Lista Roșie Europeană: Fritillaria orientalis, Plante din Lista Roșie Națională: Allium guttatum, 

Cephalanthera rubra, Dianthus capitatus, Dianthus guttatus, Dianthus kladovanus, Delphinium fissum, 

Dictamnus albus ssp. albus, Epipactis helleborine, Frittilaria tenella, gelwesii, Leucojum aestivum, Neottia 

nidusfavis, Orchis morio, Platanthera bifolia, Serratula wolffii. Tipul de habitat întălnit în sit este reprezentat 
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de pădurile ripariene mixte cu Quercus robus, Ulmus laevis, Traxinus excelsior sau F. angustifolia. 

Vulnerabilitatea este dată de regularizarea și îndiguirea cursului râului Bârlad ce modificat regimul 

pedohidric al zonei, astfel că perioadele cu exces de umiditate ar putea influența negativ vitalitatea frasinilor 

ca specii mezofile – mezohigrofile. Existența salcâmului plantat (chiar daca apare pe suprafața restrânsa) 

poate duce la pătrunderea acestei specii în habitat amenințând astfel structura habitatului. Problema, ar 

putea fi rezolvată printr-o bună gospodărire. Administrare sitului este realizată de Ocolul silvic Tecuci, 

Direcția Silvică Galați prin Amenajamentul Ocolului silvic Galați (Unitatea de producție II Torcești). 

 

Pădurea Tălășmani 

Situl este situat în regiune biogeografică pontică la o altitudine cuprinsă între 168- 235 m. Custodele este 

reprezentat de Direcția Silvică Galați, ce trebuie să respecte Planul de Management/Regulamentul de 

Funcționare al ariei protejate avizat favorabil de Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii.  

Relieful sitului este cel de tip colinar, cu dealuri prelungi, desfășurate între văi paralele. Straturile geologice 

sunt reprezentate de nisipuri, pietrișuri, argile și loessuri datate încă din pliocen. Habitatul natural de 

pădure cuprinde speciile Quercus robur, Fagus orientalis, Fraxinus excelsior, Acer campestre și Tilia cordată 

din zona de deal și 23 de exemplare marcate de arbori seculari din specia Fagus orientalis (specie rară în 

această zonă). Asociațiile de specii ierboase specifice sunt reprezentate de pădurile de deal: Corydalis sp., 

Isopyrum sp., Anemone sp., Geranium sp., Pulmonaria sp., Symphitum sp.; cu floră endemică - Galanthus 

graecus (ghiocel balcanic). Speciile importante de floră și faună sunt  reprezentate de Bufo bufo, Hyla 

arborea,  Dryomys nitedula, Muscardinus avellanarius, Nannospalax leucodo. 

Activitățile antropice cu efecte asupra sitului pot fi: vânătoarea, pășunatul, capcane, otrăvire, braconaj, 

drumuri și drumuri auto. Aria naturală Pădurea Tălășmani este afectată în mod negativ de exploatările 

forestiere, practicarea vânătoriei și braconaj. 

 

 

 Arii de protecție Specială avifaunistică (SPA) 

 

Mâța – Cârja – Rădeanu 

Situl este situat în bioregiunea stepică și are o suprafață de 5.735. Prezintă altitudini absolute sub 10 m, cu 

relieful în general plan, cu o pantă continuă de la nord spre sud. Terenul este înclinat transversal spre râul 

Prut cu un aspect general de depresiune largă.  În această zonă  s-a amenajat complexul piscicol Cârja - 

Mâța - Rădeanu în zona de confluență cu Elanul (1517 ha).Vegetația palustră este reprezentată de specii ale 
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genurilor Carex, Juncus, Phragmites și Typha.  Acest complex are plan de management propriu realizat de 

proprietari/contractori: S.C. Salvia S.R.L., S.C. OCPET S.R.L. Bârlad și S.C. PESCO S.R.L.  

În prezent nu există plan de management unitar, însă în cadrul programului”Restaurarea ecologică a Parcului 

Natural Lunca Joasa Prutului Inferior”, finanțat de Comisia Europeană, Agenția Regională de Protecție a 

Mediului Galați are obligația elaborării planului de management integrat în conformitate cu cerințele 

directivelor europene Păsări (79/409/EEC) și Habitate (92/43/EEC). 

Situl  găzduiește multe specii de păsări protejate, grupate în următoarele categorii: 

 numărul de specii din anexa 1 a Directivei Pasări: 17 

 numărul de specii migratoare, listate în anexele Convenției asupra speciilor migratoare:18 

 numărul de specii periclitate la nivel global: 3 

Situl este important pentru populațiile cuibăritoare ale următoarelor specii: Aythya nyroca, Alcedo atthis, 

Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Plegadis falcinellu,s Egretta alba, Nycticorax nycticorax, Circus 

aeruginosus, Lanius minor, Botaurus stellaris, Lanius collurio, 

Situl este deasemenea important în perioada de migrație pentru speciile: Aquila heliaca, Ciconia ciconia, 

Ardeola ralloides, Milvus migrans, Pelecanus onocrotalus, Anser anser, Limosa limosa, Tringa erythropus, 

Numenius arqu, șa. Situl este important pentru iernat pentru următoarele specii: Haliaeetus albicilla, Circus 

cyaneus. 

Activitățile antropice cu efecte asupra sitului în interiorul sitului sunt reprezentate de: pescuitul într-o 

locație fixă (intensitate 70%), vânătoare (intensitate 30%), restaurarea deținerii terenului agricol, 

acvacultura, pescuit sportive, polderizare, diguri, îndiguiri, plaje artificiale, eutrofizare și inundațiile; iar 

activitățile cu efecte în afara sitului (restaurarea deținerii terenului agricol cu o intensitate de 10% și 

structurile agricole 30%). Impactul negativ asupra sitului este dat de pescuit și vânătoare. 

 

Lunca Prutului – Vlădești - Frumușița 

Situl este situat în bioregiunea stepică cu o  altitudinea ce nu depășește 20 de metrii. Microrelieful este 

reprezentat de forme de acumulare (grinduri) și forme negative (foste lacuri, gârle, bălti și mlaștini). În 

cadrul luncii se disting grinduri exterioare și grinduri interioare (intergrinduri) formate de-a lungul fostelor 

privale și alcătuite din texturi fine și în mai mică măsură din texturi mijlocii. Din punct de vedere geologic, în 

profunzime prezintă formațiuni cristaline și magmatice; în cuvertura se pot contura ciclurile sedimentare 

(permian - triasic inferior, jurasic - cretacic - eocen și badenian superior - Romanian ). 

Situl este inclus în Parcului Natural Lunca Joasa Prutului Inferior. În prezent nu există un  plan de 

management unitar, dar în conformitate cu prevederile proiectului LIFE05NAT/RO/000155 ”Restaurarea 

ecologică a Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior”, finanțat de Comisia European, Agenția 
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Regională de Protecție a Mediului Galați are obligația elaborării planului de management integrat în 

conformitate cu cerințele directivelor europene Păsări (79/409/EEC) și Habitate (92/43/EEC). Situl este 

important pentru iernat pentru următoarele specii: rate, gâște. 

Situl deține o varietate mare de specii protejate grupate astfel: 

I) număr de specii din anexa 1 a Directivei Pasări: 29 

II) număr de alte specii migratoare, listate în anexele Convenției asupra speciilor migratoare: 23 

II) număr de specii periclitate la nivel global: 4 

Situl este important pentru populațiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Aythya nyroca, Falco 

vespertinus, Falco vespertinus, Coracias garrulus, Ardea purpurea, Alcedo atthis, Ardeola ralloides, Ciconia 

nigra, Dendrocopos syriacus, Egretta alba, Nycticorax nycticorax, Sterna hirundo, Egretta garzetta, 

Chlidonias hybridus, Circus aeruginosus, Dryocopus martius Aythya nyroca. Situl este important în perioada 

de migrație pentru speciile: Phalacrocorax pygmeus, Ciconia ciconia, Pelecanus onocrotalus, Pelecanus 

onocrotalus, Pandion haliaetus, Recurvirostra avosetta, Haliaeetus albicilla, Himantopus himantopus, 

Limosa limosa. 

Activitățile antropice care pot produce efecte negative asupra sitului în interior pășunatul, (restructurarea 

deținerii terenului agricol,  acvacultura, vânătoare, structuri agricole, Diguri, îndiguiri, plaje artificiale, 

“polderizare” (îndiguire în vederea creării unor incinte agricole, silvice, piscicole etc., inundații și 

eutrofizarea) sau în jurul acestuia (pășunat și structurile agricole). Impactul antropic asupra sitului este 

determinat de activitățile de pășunat, pescuit și vânătoare. 

Lunca Siretului Inferior 

Situl este situat în regiunile biogeografice continentală și stepică la o altitudine cuprinsă între 47-302 m. 

Situl se suprapune peste SPA-ul Lunca Siretului Inferior, administrată de către Asociația pentru Conservarea 

Diversității Biologice. Situl este localizat preponderent în lunca inundabilă a Siretului, o luncă joasă, cu relief 

predominant plan, tânăr, format din depuneri aluviale.  Local apar grinduri, japșe, privaluri, depresiuni. 

Altitudinea variază de la 5 m, în partea inferioară a sitului, la cca. 300 m în partea superioară a sitului, pe 

Raul Trotuș. Substratul geologic este reprezentat de argile, nisipuri și chiar pietrișuri în partea superioară, de 

vârstă cuaternară, care se prezintă sub formă de straturi suprapuse orizontal.  

Rețeaua hidrologică este reprezentă de Raul Siret și de afluenții acestuia. Regimul hidrologic al râului se 

caracterizează prin revărsări periodice, în principal în lunile februarie martie, aprilie iunie și noiembrie. 

Climatul variază dinspre amonte înspre aval, caracteristic etajului colinar în partea superioară a sitului și 

stepei, în partea mijlocie și inferioară a sitului. Solurile care predomină sunt soluri aluviale iar pe terase apar 
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molisoluri (cernoziomuri). 

Principalele tipuri de habitate sunt reprezentate de cursurile de apă din zonele din zonele de câmpie, până 

la cele montane, pajiști aluviale din Cnidion dubii, păduri ripariene mixte cu specii de stejar, râuri cu maluri 

nămoloase cu vegetație de Chenopodion, vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus ssp, zăvoaie cu 

Salix alba și Populus alba, și păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior. 

Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE (Lutra lutra, Spermophilus 

citellus), Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CE (Emys 

orbicularis, Triturus cristatus,  Bombina bombina). Specii de pești enumerate în anexa II a Directivei 

Consiliului 92/43/CEE (Aspius aspius, Cobitis taenia,  Gobio kessleri, Gobio albipinnatus, Gymnocephalus 

schraetze) Specii de nevertebrate (Lucanus cervus, Vertigo angustior). 

Situl are o importanță ridicată datorită prezenței speciilor de pești reofili aproape neafectați de activitățile 

antropice, dar și datorită ariilor sale protejate: Balta Potcoava și Balta Talăbasca. Balta Potcoava este un lac 

de curs părăsit al Siretului (sau de meandru). Nu a putut fi desecat în urma acțiunii de îndiguirea luncii  

Siretului inferior, datorită suprafeței și adâncimii mai mare și datorită legăturii strânse cu stratul de ap 

freatic. Între balta Potcoava și râul Siret se află păduri de luncă. Flora de lunca joasa inundabilă este intens 

reprezentată de asociații vegetale specifice din genurile Pragmites, Thypha, Nimphoides, Scirpus s.a. 

În schimb Balta Tălăbasca, este o zonă de o deosebită importanță avifaunistică pe cursul Siretului Inferior, 

aflat în calea migrației numeroaselor specii de  pasări acvatice precum: ardeide (Ardeola ralloides, Egretta 

garzetta, Egreta alba, Ardea purpurea), threskiornithide (Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia), anatide 

(Cygnus olor, Anser anser, Anas querquedula, Anas clypeata s.a) 

Vulnerabilitatea este dată de fenomenul de uscare al arborilor bătrâni (datorită scăderii debitului pânzelor 

freatice, fenomen întâlnit din ce în ce mai des), de defrișări ilegale, de extinderea domeniului construibil al 

localităților limitrofe sitului în zona de lunca dar și datorită diversificării  proprietății asupra terenurilor din 

sit. Activitățile cu influențe majore asupra sitului în interior sunt reprezentate de managementul forestier 

general, extragerea de nisip și pietriș, îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare, a pășunatului, 

pescuitului sportiv dar și a plantării de păduri; iar cele din jurul sitului sunt cultivarea, pescuitul, liniile 

electrice, drumuri, auto, vânătoarea, pășunat și inundațiile. 

Lacul Brateș 

Situl se încadrează în regiunea biogeografică stepică. La sud este mărginit de Dunăre, la sud-vest de 

municipiul Galați, la nord de SPA-ul Lunca Prutului - Vlădești - Frumușița iar la est de râul Prut. Cuprinde 

terenuri agricole, ape stătătoare, mlaștini și păduri de lunca. Actualul lac este doar o mică parte din vechiul 
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lac Brateș, care a fost în cea mai mare parte desecat. 

Cuprinde specii de păsări (în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC): Branta ruficollis, Chlidonias 

hybridus, Chlidonias niger, Falco vespertinus, Pelecanus onocrotalus; specii de păsări cu migrație regulată 

(Anas penelope, Anser albifrons, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Fulica atra, Larus ridibundus, Larus 

cachinnans). Situl se califică pentru populațiile speciilor: Anser albifrons – C3, Branta ruficollis – C1, 

Chlidonias hybridus – C2, C6, Chlidonias niger – C6, Falco vespertinus – C1, C6, Pelecanus onocrotalus – C2, 

C6. 

Gradul actual al vulnerabilității este scăzut. Situl poate fi afectat de poluarea industrială precum și de 

folosirea pesticidelor în zonele agricole limitrofe. Situl nu prezintă plan de management. 

 

 Rezervații naturale 

 

Pădurea Tălășmani 

Rezervaţia naturală se  află situată pe raza administrativă a oraşului Bereşti, în partea de N-V, la cca 8 km 

distanţă, în nord - vest-ul Pădurii Tălășmani, cu o suprafață de 20 ha. Poate fi întâlnit plopul secular canadian, 

cu vârsta de cca. 135 ani, pe o înălţime mai mare de 45 de metri. Zona de rezervaţie cu arbori seculari o 

găsim în imediata apropiere a Casei de copii Tihuleşti. Specii prezente: floră endemică de Galanthus graecus 

(ghiocel balcanic) 23 exemplare marcate de arbori seculari din specia Fagus orientalis. Pădurea Tălăşmani 

este totodată suprapusă cu situl de importanţă comunitară ROSCI0175 Pădurea Tălăşmani (53 ha), ce se află 

în custodia consorțiului format din Asociaţia Human Nature Galaţi, Direcţia Silvică Galaţi și Asociaţia 

Judeţeană a Pescarilor Sportivi Galaţi 

Dunele de nisip de la Hanu Conachi 

Situl are o suprafață totală de 199,3  ha și este situat în regiunea biogeografică stepică. Rezervația Hanu 

Conachi este amplasat la contactul a două unități geomorfologice (câmpia Tecuciului cu câmpia Siretului 

inferior), pe depozite Holocene (Cuaternar) reprezentate de depozite aluviale cu stratificație încrucișat, 

nisipuri și loessuri. Relieful se prezint sub formă de dune, cu altitudinii variabile de origine fluviatil și eolian. 

Tipurile de habitat prezente în sit sunt: pajiști xerice pe substrat calcaros și vegetația forestieră ponto - 

sarmatică cu stejar pufos. 

Rezervația cuprinde patru stațiuni alese dup criterii tipologice: 

 1. Pădure de stejar cu păducel și salcâm având un covor vegetal bine dezvoltat; 

2. Asociații de coada șoricelului și secară; 
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3. Pâlcuri de mesteacăn și asociații de Brometem tectori;  

4. Zona dunelor propriu-zise cu vegetație săracă cu elemente de floră arenicol. 

Conține habitate de pădure de foioase de Robinia pseudaccacia, Quercus pedunculiflora, Q. Robur, arbori 

seculari de Quercus robur și Betula pendula ( relicve glaciare), specii rare unicate în flora din România 

(Metopobactus rayi, Gnophosa spinosa, Zelotes Muncus, Micaria sosiabilis, Phelegra nigra), flora arenicola 

rară și endemică de tip submediteranian și pontică specifică dunelor nisipoase fluviatile: Dianthus capitatus, 

D. deserti, D. pallens, D. polymorphus, Polygonium arenarium, P. patulum, Secale silvestre, Holoschoenus 

vulgaris, Corispermum nitidum, Festuca vaginata, F. valesiaca, Salix rosmarinifolia, Nepeta ucrainica, 

Dicthamus albus. În sit mai întâlnim elemente faunistice pontice și mediteraneene, unicate în Moldova și 

foarte rare în România, cum este: șopârla de nisip (Eremias arguta), coleoptere rare: Hipolia parvula, 

Anisoplia deserticale, Anomalia dubia, Crypocephalus gamma, Crasomelia marginata; dar și două 

tasocenoze de aranee: din pădurea de stejar; de pe pajiștile mezoxerofile și xerofile și de pe dunele de nisip. 

Flora și fauna este formată din specii de plante, amfibieni, reptile și nevertebrate  enumerate în anexa II a 

Directivei Consiliului 92/43/CEE: (Emys orbicularis), nevertebrate (Erannis ankeraria, Cerambyx cerdo), plante 

(Echium russicum), dar și alte specii importante (Bufo bufo, Hyla arborea, Dryomys nitedula, Muscardinus 

avellanarius, Allium guttatum Astragalus varius, Campanula macrostachya Carex stenophyll, Delphinium 

fissum Dianthus giganteiformis ssp. kladovanus ,Echinops ritro ssp., ruthenicus Euphorbia peplis ș.a.) 

Activitățile cu impact asupra sitului pot fi de natură umană (pășunat, tăieri ilegale de arbori, extinderea 

suprafețelor plantațiilor de salcâm, recoltări de elemente floristice, turismul necontrolat) dar și din cauze 

naturale (vânturile foarte puternice, chiciura care poate produce ruperea coronamentului arborilor, ciclurile 

de ani secetoși care pot duce la uscarea arborilor și arboretelor). În ceea ce privește planul de management 

Direcția Silvică Galați aplică planurile de amenajare, care se revizuiesc o dată la 10 ani. 

Pădurea Fundeanu 

Rezervația naturală Pădurea Fundeanu se afla pe Dealurile Fălciului, comuna Drăgușeni, județul Galați și se 

întinde pe o suprafață de 53,2 hectare. Rezervația are un habitat de pădure naturală de foioase. Este 

renumită prin faptul că aici se găsesc arbori din specia Querqus dalechampii în vârsta de 120-125 ani, 

arboretul cel mai bătrân din aceasta specie în arealul cel mai sudic din Moldova. Rezervația naturală 

Pădurea Fundeanu este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Muntenia, obiectiv pe care 

nu ar trebui să-l ratați dacă vă aflați în apropiere. 

În raza Unității de Producție III Fundeanu este rezervația naturală cod 2407 Pădurea Fundeanu ROSCI 0175, 

localizată în parcele (u.a.) 32B, 33A,B pe o suprafață de 52,1 ha. În aceste arborate este interzisă prin lege 
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recoltarea de masă lemnoasă inclusiv și alte activități care ar putea deregla echilibru ecologic (pășunat, 

turism, fertilizări). 

Întâlnim exemplare de frasin comun, jugastru, ulm de câmp. Din speciile de subarboret se protejează 

darmoxul care este foarte rar în această zonă. Specii prezente: Sus scrofa, Capreolus capreolus, Lepus 

europeus, Vulpes vulpes, Meles meles, Accipiter nisus, Phasianus colchicus, Cuculus canorus, Upupa epops, 

Dendocropus medius,Galerida cristata, Alauda arvensis.  

Ornitofauna este densă şi bine reprezentată de specii cum sunt: răpitoarele, pupăza (Upupa epops), 

ciocănitoarea de stejar (Dendocopos medius), cucul (Cuculus canorus).  Rezervaţia naturală Pădurea 

Fundeanu se află în custodia cosorţiului format din Asociaţia Human Nature Galaţi, Direcţia Silvică Galaţi și 

Asociaţia Judeţeană a Pescarilor Sportivi Galaţi. 

Locul fosilifer Berești 

În raza Unității de Producție V Berești găsim rezervația naturală "Locul fosilifer Berești" pe o suprafață de 

43,8 ha localizată în parcele (u.a.) 14A,B,C,D,E, 15B,C,D,E,F,G, 16A,B,C. În aceste arborete este interzisă prin 

lege și nu sunt prevăzute lucrări de recoltarea de masă lemnoasă inclusiv prin tăieri precum și alte activități 

care ar putea deregla echilibru ecologic (pășunat, turism, fertilizări). Rezervaţia este situată pe raza 

administrativă a oraşului Bereşti, în partea de vest a localităţii, respectiv în nord-estului judeţului Galaţi. 

Suprafaţa: 49,00 ha. Căi de acces: CF (Galaţi-Bârlad), staţia Bereşti; DJ 242B (Folteşti – Bereşti - Bârlad). Aria 

are aspectul unui deal prelung brăzdat de ravene şi ogaşe. Au fost descoperite aici o serie de fosile din 

ordinul Gasteropodelor şi diferite specii subacvatice. Au fost colectate fosile cu o valoare ştiinţifică 

deosebită aparţinând unor specii rare şi foarte rare.  

Locul fosilifer Rateș 

Rezervația este situată la limita de est a intravilanului Tecuci, la sud de DJ 251, imediat ce traversează brațul 

– Rateș - afluent al râului Bârlad. În terasele aluvionale ale acestor terase au fost descoperite fosile ale unor 

specii de mamifere cuaternare: Elepbas primigenius, Coelodonta antiquitas , Bison priscus etc.  

În aceste aluviuni s-au descoperit și fosile ale unor specii de moluștelor aparținând genurilor:  Emercia, 

Valvat, Unio etc. Straturile litografice în care sunt depozitate aceste fosile aparțin cuaternalului inferior și se 

află la adâncimi mai mari de 10 m față de nivelul topografic actual al rezervației Rateș. În perimetrul 

rezervației s-au descoperit și dovezi arheologice al unei necropole dacice. 

Lacul Pochina 

Rezervaţia se află pe raza administrativă a comunei Suceveni, sat Rogojeni, din estul intravilanului acestui 

sat, fiind o baltă a râului Prut. Suprafaţa: 74,80 ha. Căi de acces: DN 26 Galaţi – Cavadineşti; DJ 242D 
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Suceveni – Rogojeni. Menţiune: Lacul Pochina este inclusă în aria de protecţie avifaunistică ROSPA0130 

Mâţa – Cârja - Rădeanu, situl de importanţă comunitară ROSCI0105 Lunca Joasă a Prutului și Parcul Natural 

Lunca Joasă a Prutului Inferior, ce se află în administrarea Asociaţiei Judeţene a Pescarilor Sportivi Galaţi. 

Pădurea Buciumeni 

Rezervația naturală se află situată pe raza administrativă a comunelor Buciumeni și Brăhășești, în partea de 

N-V a județului, la cca. 35 km distanta nord de Tecuci. Încadrare în Euro-regiunea României: Podișul Central 

al Moldovei, Subunitatea Colinele Tutovei. Rezervația are o suprafață de 771,2 ha. Rezervația este arealul cel 

mai de nord al județului Galați împădurit cu tei, cu o densitatea cea mai mare de arboret de acest gen. 

Specii prezente: Tilia cordata (tei pucios), Tilia platypphyllos (tei cu frunza mmare), Faguss sylvatica, Qurcus 

petraea (gorunn), Carpinus betulus. Specii prezente: Sus scrofa, Capreolus capreolus, Lepus europeus, Vulpes 

vulpes.  

Pădurea Buciumeni este inclusă în situl de importanță comunitară ROOSCI0334 Pădurea Buciumeni 

Homocea și se află în custodia Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Galați. 

Ostrovul Prut 

Rezervaţia este situată pe fluviul Dunărea, în dreptul gurii de vărsare a Prutului în fluviu, pe raza 

administrativă a municipiului Galaţi. Propriu-zis, despleteşte Dunărea în două braţe, cel nordic fiind 

navigabil. Are o suprafaţa de 62,00 ha. În aria protejată Ostrovul Prut (insula Cărăușul) se găseşte un 

amestec de salcie albă indigenă cu plop alb și plop negru de asemenea indigeni, reprezentând un important 

rezervor genetic pentru speciile caracteristice tipurilor naturale de pădure care se întindeau odinioară pe 

întreaga luncă a Prutului inferior și în Lunca Dunării.  

Amestecul specific luncii joase, inundabile oferă un peisaj deosebit de pitoresc prin împletirea pâlcurilor de 

arbori cu zonele cu japşe şi mlaştini. Se găsesc numeroase specii de păsări migratore aflate în pasaj înspre şi 

dinspre Delta Dunării, dar şi specii nemigratore: Egretta alba (egreta), Ardea cinerea (stârc cenuşiu), Ardea 

purpurea (stârc roşu), Circus aeroginpsus (erete de stuf), Larus ridibundus (pescăruş râzător) Anas 

platyrhynchos (raţa mare), Dendrocopus minor (ciocănitoarea pestriţă mică). Ostrovul Prut este inclus în aria 

de protecţie avifaunistică ROSPA0121 Lacul Brateş, situl de importanţă comunitară ROSCI0105 Lunca Joasă a 

Prutului și Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior, aflate în administrarea Asociaţiei Judeţene a 

Pescarilor Sportivi Galaţi.  

 

Lacul Vlăscuța 

Rezervaţia naturală, desemnată prin Legea nr. 5/2000 este situată pe raza administrativă a comunei 

Măstăcani, în dreptul satului Drăculeşti, respectiv în zona îndiguită a râului Prut. Are o suprafaţa de 41,80 ha. 
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Căile  de acces sunt DN 26 Galaţi – Cavadineşti; DC Şoseaua Rusului, dintre satul Drăculeşti și digul din 

lungul râului Prut. Lacul Vlăşcuţa este inclusă în aria de protecţie avifaunistică ROSPA0130 Mâţa – Cârja -  

Rădeanu, situl de importanţă comunitară ROSCI0105 Lunca Joasă a Prutului și Parcul Natural Lunca Joasă a 

Prutului Inferior, ce se află în administrarea Asociaţiei Judeţene a Pescarilor Sportivi Galaţi. 

Rezervația Naturală Balta Potcoava 

Rezervaţia naturală este situată pe raza administrativă a comunei Braniştea, din sudul judeţului Galaţi. 

Suprafaţa: 49,00 ha. Genetic, Balta Potcoava este un lac de curs părăsit al Siretului (sau de  meandru). Nu a 

putut fi desecat în urma acțiunii de îndiguirea luncii Siretului inferior, datorită suprafeţei și adâncimii mai 

mare și datorită legăturii strânse cu stratul de apă freatică.  

Habitat de zonă umedă, cu Thypha, Phragmites și habitat de hrănire și reproducere pentru păsări acvatice și 

limicole. Balta Potcoava este inclusă în aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0071 Lunca Siretului 

Inferior aflată  în custodia Asociaţiei pentru Conservarea Diversităţii Biologice Vrancea. 

Rezervația Naturală Balta Tălăbasca 

Rezervaţia naturală se situează pe teritoriul al comunei Tudor Vladimirescu, respectiv în albia majoră a 

cursului inferior al râului Siret. Suprafaţa: 139,00 ha. Este un lac de luncă cu apă dulce din Câmpia Siretului 

Inferior, alimentat din Pârâul Călmăţui dar și din izvoare subterane. Flora este caracteristică zonelor umede 

și este reprezentată prin stuf, papură, rogoz și altele ce oferă adăpost pentru păsările de baltă sedentare cât 

și pentru celelalte specii de faună de baltă.  

Speciile care cuibăresc în stufărişul bălţii sunt egreta mică, raţa mică, nagâţul, lişiţa, găinuşa de baltă. 

Ihtiofauna este reprezentată de specii specifice lacurilor cu apă dulce crap, caras auriu, şalău, ştiucă, biban, 

roşioară. Balta Tălăbasca este inclusă în situl de importanţă comunitară și aria de protecţie avifaunistică 

ROSCI0162 și ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, ce se află în custodia Asociaţia pentru Conservarea 

Diversităţii Biologice Vrancea. 

Pădurea Pogănești 

Rezervaţia naturală se situează pe teritoriul administrativ al comunei Suceveni, la sud-vest de aceasta, 

respectiv din nord – estul judeţului Galaţi. Suprafaţa: 33,5 ha În această rezervaţie nu se constată influenţe 

antropice, pădurea fiind păstrată în starea ei naturală. De remarcat, ca unicitate între rezervaţiile din judeţul 

Galaţi, existenţa a numeroase tufe de tei regenerate natural.  

Habitat de pădure xerofila naturală mixtă din zona de deal cu Quercus penduculiflora, Quercus pubescens, 

Quercus petraea și Tilia tomentosa. Se remarcă abundenţa şi diversitatea subarboretului (păducel – 

Crataegus monogyna, maceş – Rosa canina, scumpie – Cotinus coggygria). Trebuie menţionat prezenţa 
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bujorului românesc (Paeonia peregrina). Pădurea Pogăneşti este inclusă în situl de importanţă comunitară 

ROSCI0165 Pădurea  Pogăneşti și se află în custodia Direcţiei Silvice Galaţi. 

 Parcuri Naturale 

Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului 

Rezervaţia naturală, desemnată prin Legea nr. 5/2000 este situată în cuprinsul complexului agro - piscicol 

Mâța - Rădeanu, de pe teritoriul comunei Cavadineşti, sat Vădeni, reprezentând de fapt o suprafaţă inclusă 

în Balta Mâța, din extremitatea nord-estică a judeţului Galaţi. Suprafaţa: 81,00 ha.  Căi de acces: Cu 

ambarcaţiuni uşoare, pe cursul râului Prut; DN26, din care, la intrarea dinspre sud în comuna Cavadineşti, se 

desprinde Dc8 Cavadineşti-Vădeni.   

Rezervaţia naturală Lunca Joasă a Prutului se suprapune cu aria de protecţie avifaunistică ROSPA0130 Mâţa - 

Cârja - Rădeanu, situl de importanţă comunitară ROSCI0105 Lunca Joasă a Prutului și Parcul Natural Lunca 

Joasă a Prutului Inferior, ce se află în administrarea Asociaţiei Judeţene a Pescarilor Sportivi Galaţi.  

 

4.3.2.2.Elemente de peisaj natural - TIPURI DE HABITATE ÎN JUDEȚUL GALAȚI  

În județul Galați întâlnim variate ecosisteme terestre (păduri, bălți, lacuri, pajiști) caracteristice bioregiunii 

stepice din care face parte (vezi tabelul nr. 2). 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. 

 

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 
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Tipuri de Habitat 
Prezența în Ariile Protejate 

Cod Denumirea 

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 

 

Aceste ecosisteme sunt caracterizate prin componenta habitatelor naturale clasificate în conformitate cu 

Habitatele din România (Doniţă et al., 2005, 2006)  

Descrierea principalelor tipuri de ecosisteme naturale existente la nivelul judeţului Galaţi: 

 Păduri caducifoliate (cod N16) 

 Habitate de pădure în tranziție (cod N26) 

 Pajiști uscate, stepe (cod N09) 

 Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri și turbării (cod N07) 

 Vegetație forestieră ponto - sarmatică cu stejar pufos (91AA) 
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Acest tip de vegetație este răspândită numai în sud-estul României (Dobrogea, Moldova de sud), în zona de 

silvostepă, subzona silvostepei cu păduri de stejari termofili, la altitudini cuprinse între 100–200. Relieful 

este format din  versanți cu înclinări diferite, în general mici, însoriți și platouri. Rocile sunt în general 

calcaroase, uneori și vulcanice sau șisturi verzi. Solurile sunt de tip rendzină, superficiale, semi-scheletice, 

bogate în humus, eubazice, hidric puternic deficitare, eutrofice.  

Arborii prezenși sunt reprezentați de stejarul pufos ( Quercus pubescens) și se întâlnesc  rare exemplare de 

Pyrus pyraster, P. elaeagrifolia, Fraxinus ornus, Sorbus domestica. Stratul arbuștilor este puternic dezvoltat  

puternic dezvoltat, compus aproape exclusiv din Cotinus coggygria, cu acoperire până la 100%, dar local cu 

pâlcuri mai înalte de Prunus spinosa și Crataegus monogyna. 

În compoziție floristică întâlnim specii edificatoare (Quercus pubescens, Cotinus coggygria), și specii 

caracteristice (Galium dasypodum, Asparagus tenuifolius, Filipendula vulgaris, Lathyrus niger, Piptatherum 

virescens, Thalictrum minus, Vicia tenuifolia, Vinca herbacea, Vincetoxicum hirundinaria, Bromus inermis 

ș.a.). 

 

Vegetație de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp (cod 9II0) 

Acest tip de vegetație are răspândire în nord–estul României, în depresiunea Jijia-Bahlui, în silvostepă cu 

stejari mezofili, situată la altitudini cuprinse între 100–200 m. Relief este format din versanți slab–mediu 

înclinați cu expoziții mai mult însorite, platouri și văi largi. Rocile se prezintă sub formă de depozite 

luto-argiloase și loessoide. Stratul arborilor poate fi închis având, în etajul superior, stejar pedunculat 

(Quercus robur) exclusiv, sau cu puțin amestec de gorun (Quercus petraea), frasin (Fraxinus excelsior), cireș 

(Prunus avium), iar în etajul inferior domină arțarul tătăresc (Acer tataricum), jugastrul (Acer campestre), 

mărul (Malus sylvestris), părul (Pyrus pyraster) ș.a  

Compoziție floristică este reprezentată de următoarele: 

- specii edificatoare ( Quercus robur); 

- specii caracteristice (Betonica officinalis, Bupleurum praealtum, Brachypodum sylvaticum, Carex 

michelii, Convallaria majalis, Dactylis polygama, Geum urbanum, Glecoma hirsuta, Festuca rupicola, 

Iris variegata, Melica altissima, Nepeta cataria, Phlomis tuberosa, Polygonatum latifolium, 

Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta ș.a). 

 

Vegetație de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. (cod 40C0) Cuprinde 4 subtipuri de habitate 

reprezentate de: 

 Tufărişuri balcanice de păliur (Paliurus spina-christi)  

 Tufărişuri balcanice de iasmin (Jasminum fruticans)  
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 Tufărişuri ponto - sarmatice de Caragana frutex) 

 Tufărişuri de cătină albă (Hippophaë rhamnoides) 

 

Păduri dacice de stejar și carpen (cod 91Y0) 

Răspândite în dealurile din nordul țării (Podișul Sucevei, Dealurile Dorohoiului), în etajul nemoral, subetajul 

pădurilor de gorun și de amestec cu gorun, la altitudini cuprinse între 200-500m. Relief cuprinde versanți 

slab – mediu înclinați, cu diferite expoziții, coame și platouri. Rocile sunt de tip marne, gresii calcaroase, 

depozite luto-argiloase, iar solurile sunt de tip eutricambosol, faeoziom, luvosol, profunde, slab acide, 

eubazice, hidric optimale, eutrofice. 

Stratul arborilor, în etajul superior,este compus  din gorun (Quercus petraea ssp. petraea), tei pucios (Tilia 

cordata), frasin (Fraxinus excelsior), paltini (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), cireș (Prunus avium), plop 

tremurător (Populus tremula), ulm (Ulmus glabra), (Fagus sylvatica ssp. sylvatica), iar în etajul inferior 

întâlnim carpen (Carpinus betulus), sorb (Sorbus torminalis), jugastru (Acer campestre), măr (Malus 

sylvestris), păr (Pyrus pyraster). 

Compoziție floristică cuprinde specii edificatoare ca  Quercus petraea (Fagus sylvatica), Tilia cordata, 

Fraxinus excelsior, Carpinus betulus și alte specii importante ( Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Adoxa 

moschatellina, Allium ursinum, Corydalis cava, C. solida, Dentaria bulbifera, Galanthus nivalis, Ranunculus 

ficaria, Scilla bifolia; în flora estivală: Ajuga reptans, Actaea spicata, Circaea lutetiana, Convallaria majalis, 

Carex pilosa, C. sylvatica, Dactylis polygama, Euphorbia amygdaloides, Lamium galeobdolon, Lathyrus 

vernus) ș.a.  

 

Mlaștini( vegetație de centură- (cod N07) 

 

Păduri de stejar cu carpen de tip Galio – Carpinetum (cod 9170) 

Habitatul este răspândit pe toate dealurile peri - și intracarpatice din sudul și estul țării, în etajul nemoral, 

subetajul pădurilor de gorun și de amestec cu gorun, la altitudini de 300-800 m. Relieful cuprinde versanți 

cu înclinări și expoziții diferite, mai mult umbrite la altitudini mici, cu roci variate, molase, marne, depozite 

luto-argiloase. Solurile sunt de tip luvosol pseudogleizat, profunde-mijlociu profunde, slab moderat acide, 

mezobazice, hidric echilibrate dar cu stagnări temporare de apă deasupra orizontului B, mezobazice. 

Structura este predominant formată din fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Compoziție 

floristică este alcătuită din specii edificatoare Quercus petraea (Fagus sylvatica) și alte specii importante 

(Ajuga reptans, Brachypodium sylvaticum, Dactylis polygama, Euphorbia amygdaloides, Genista tinctoria, 
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Lamium galeobdolon, Lathyrus niger, L. venetus, Luzula luzuloides, Pulmonaria officinalis, Scrophularia 

nodosa, Stellaria holostea, Viola reichenbacjiana, Bromus benekeni ș.a.). 

Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din 

lungul marilor râuri (cod 91F0) 

Sunt păduri răspândite în toată România, în luncile râurilor mari, ce coboară din Carpați (Prut,  Siret, Argeș, 

Olt, Jiu, Timiș, Mureș, Someș, Crișuri) în zona pădurilor de stejar, ambele subzone situate la altitudini 

cuprinse între 15-150 m. Relieful este alcătuit din terase înalte plane, mai rar inundabile din luncile marilor 

râuri, cu roci reprezentate aluviuni diverse, lutos argiloase, pietrișuri. Solurile sunt de tip cambisol tânăr de 

luncă, aluviosol, profunde, gleizate în adâncime, eubazice, umede, eutrofice.  

Stratul arborilor în etajul superior este compus din stejar pedunculat (Quercus robur), frasini (în general 

Fraxinus angustifolia iar în sudul țării și F. pallisae), ulmi (Ulmus laevis, U. minor), pe locuri mai înalte tei 

(Tilia tomentosa, T. cordata), carpen (Carpinus betulus), mai rar plopi (Populus alba, Populus nigra), iar în 

etajul inferior Acer campestre, Malus sylvestris, Pyrus pyraster, rar Acer tataricum; are acoperire de 

80–100% și înălțimi de 25–35 m la 100 de ani. Compoziție floristică este formată din specii edificatoare 

(Quercus robur, Fraxinus angustifolia, Ulmus laevis (Populus alba) și alte specii (Brachypodium sylvaticum, 

Carex pilosa, Circaea lutetiana, Dactylis polygama, Eupatorium canabinum ș.a.) 

Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention (cod 3270) 

Acest habitat este răspândit pe malul bazinelor acvatice cu acumulări de material organic, în jurul izvoarelor 

ce servesc pentru adăpatul animalelor în timpul pășunatului, din Banat, Transilvania, Câmpia Dunării, 

Dobrogea și Delta Dunării, la altitudini cuprinse între 350-450 m. Relief este sub formă de teren plan sau 

foarte slab înclinat, cu substratul format din depozite aluviale, nisipuri și luturi. Solurile sunt de tipul 

gleiosolurilor și aluviosolurilor. 

Plantelor dominante, caracteristice sunt cunoscute și sub denumirea de buruieni de mlaștină, cele mai 

reprezentative fiind: Echinochloa crus-gallis, Bidens tripartita, B. frondosa, Chenopodium polyspermum, P. 

hydropiper, P. lapathifolium, Rorippa austriaca, Symphytum officinale, Chlorocyperus glomeratus și Rumex 

palustris.  

Compoziția floristică cuprinde specii edificatoare (Polygonum lapathifolium, Bidens tripartita, Polygonum 

hydropiper, Echinochloa crus-galli), specii caracteristice (Bidens tripartita, Polygonum lapathifolium, P. 

Hydropiper) și alte specii importante (Rorippa austriaca, Bidens frondosa, Chenopodium polyspermum, 

Chlorocyperus glomeratus, Rumex palustris, Veronica anagalis-aquatica, Ranunculus sceleratus, Alopecurus 

aequalis, Bidens cernua). 
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Zăvoaie cu Salix Alba și Populus alba (92A0) 

Habitat răspândit frecvent în luncile de câmpie și în luncile Dunării, în zona pădurilor de stejar, ambele 

subzone, în zona de silvostepă și de stepă, la altitudini cuprinse între 0-200m. Relieful este format din 

grinduri de mal din luncile mari, cu roci aluvionale nisipoase și stratificate. Solurile  sunt de tip aluviosol, 

nisipoase, profunde, mezobazice, umede, mezotrofice-eutrofice. 

Stratul arborilor este format din plop alb (Populus alba), exclusiv sau cu amestec de plop negru (P. nigra), 

salcie (Salix alba), ulm (Ulmus laevis), și rar, stejar pedunculat (Quercus robur), frasin (Fraxinus angustifolia), 

dud (Morus alba) ș.a; 

Compoziție floristică cuprinde specii edificatoare (Populus alba) și alte diferite specii importante (Agrostis 

stolonifera, Althaea officinalis, Calystegia sepium, Cicuta virosa, Galium aparine, Lycopus europaeus, 

Lysimachia nummularia, L. vulgaris, Physalis alkekengi, Ranunculus repens, Scutellaria galericulata, Solanum 

dulcamara, Symphytum officinalis, ș.a. 

 

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare, cod N06) 

Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire, cod N12) 

 

Impactul asupra peisajului 

În ceea ce privește peisajul natural specific județului Galați, așezările și activitățile umane, au cel mai 

mare impact negativ asupra ariilor naturale, habitatelor și ecosistemelor naturale. Intervenția omului 

de-a lungul decenilor asupra mediului a dus la modificări considerabile peisajului, prin reducerea  sau 

disperiția unor comunități  întregi de specii și habitate.  

În cazul nostru, turismul necontrolat este activitatea care produce un impact semnificativ în ceea ce 

privește peisajul natural și antropic. Poluarea, se datorează turiștilor care produc o cantitate mare de 

deșeuri, distrug vegetația și habitatele prin folosirea automobileor în locurile neamenajate ș.a.  Măsura 

principală de reducere a efectelor nagative o reprezintă implementarea unui turism ecologic sau a 

ecoturismului, dar și prin implementarea planurilor de management. 

Plan de management al ariei naturale protejate are ca scop protejarea și conservarea habitatele și 

speciile carcateristice, în vederea unei dezvoltări durabile. Fiecare plan de management prezintă un 

subcapitol, în care se descriere cum se aplică un turism durabil și totodată el va include și sesiuni de 

informare a locuitorilor despre ce înseamnă să ai un simț ecologic și cum poti proteja mediului în care 

trăim. 
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4.3.2.3.Elemente de peisaj natural - PEISAJUL SILVIC ȘI FORESTIER 

Figura 33 - Fondul forestier al județului Galați pe natura de proprietari 

 

Sursă: http://www.silvagalati.ro/ro/directia-silvica-galati 

 

Fondul forestier în administrarea Direcției Silvice Galați la data de 01.01.2012  este de  29.936 ha din 

care: 

 Fond forestier de stat  - 22.409 ha; 

 Fond forestier privat în pază - 7.527 ha; 

 Vegetație în afara fondului forestier National în paza - 1.444 ha. 

Fondul forestier de stat administrat de Direcția Silvica Galați este format aproape în întregime din specii de 

foioase (18917 ha) rășinoasele fiind reprezentate simbolic de 162 ha de pin negru. Speciile de stejar (gorun, 

stejar brumăriu, stejar pufos și stejar pedunculat) ocupa 2937 h, în timp ce speciile de diverse moi (salcie, 

plop indigen și euro-american, tei) se regăsesc pe 3314 ha iar speciile de diverse țări pe 12654 ha. Din 

rândul foioaselor se evidențiază că specii reprezentative sunt reprezentate de salcâmul (11476 ha) . 

Astfel se poate recolta un volum anulat de masă lemnoasă cuprins intre 45-50 mii m3. În contrapartidă, 

lucrările anuale de regenerare a suprafețelor temporar libere din fondul forestier sunt situate la nivelul a 

400 ha din care 30% sunt reprezentate de împăduriri iar 70% de regenerări naturale. 

În cadrul pădurilor cu funcții speciale de protecție, cca.8%  îl reprezintă pădurile cu rol de ocrotire a 

genofondului și ecofondului  forestier, în suprafaţă totală de 2089 ha (8% din suprafaţa păduroasă), din 

care fac parte Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior și rezervaţiile naturale Pădurea Breana-Roşcani, 

Pădurea Pogăneşti, Pădurea Fundeanu, Pădurea Talasmani, Dunele de Nisip de la Hanu Conachi și Ostrovul 

Prut. 

http://www.silvagalati.ro/ro/directia-silvica-galati
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Aceste zone protejează: 

- bujorul românesc (Paeonia peregrina, varietatea romanică), prezent în poienile specifice 

pădurii de stejar pufos de la Breana-Roşcani; 

- rezervația botanica înființata în anul 1973 în Pădurea Tălășmani în vederea protejării unei 

specii rare de ghiocei – Galanthus graecus. 

- exemplare seculare de fag încă viguroase, identificate în aceeaşi zonă. 

- peste 350 specii de floră arenicolă și halofilă ne mai întâlnite în Moldova şi rare în restul 

ţarii, precum și specii rare unicat în Romania, prezente la Dunele de nisip de la Hanu 

Conachi. Tot aici întâlnim exemplare de şopârlă de nisip (Eremias arguta deserti), viperă 

(Vipera ursini, Emys orbicularis), şarpe de nisip (Coluber jugularis caspius). 

- la această bogăţie floristică se adaugă prezenţa a numeroase exemplare de arbori seculari 

de stejar (Quercus  pedunculiflora şi Quercus robur), pâlcuri și asociaţii relictare de 

mesteacăn, muşchi și licheni.  

- o largă varietate de specii forestiere, din care o mare parte centenare, sunt prezente în 

pădurile de la Buciumeni, Fundeanu, Pogăneşti (fag, gorun, stejar, tei, frasin, cireş, carpen, 

arţar, paltin, mojdrean, arbuşti, etc.)  

- diversitatea speciilor floristice și faunistice specifice zonelor deltaice existentă în Ostrovul 

Prut din Lunca Dunării precum şi în Lunca Prutului Inferior (plop, salcie, nufăr, raţe, gâşte 

sălbatice, cormorani, egrete, stârci, lebede, etc.). 

 

Impactul asupra peisajului 

În cazul pădurilor, modificările peisajului forestier sunt datorate defrișărilor ilegale. Fondul forestier în 

ultimii ani s-a redus considerabil și de aceea trebuie să se ia măsuri urgente pentru reducerea tăierilor 

ilegale. În ariile naturale protejate care dețin Plan de management, sunt incluse măsuri pentru reducerea 

tăierilor ilegale, pentru a se conserva și proteja starea naturală specifică ecosistemelor forestiere la nivel 

de arie naturală protejată  dar și la nivel național.  

 

4.3.2.4. Elemente de peisaj antropic - PEISAJ ARHITECTURAL  

Judeţul Galați deţine un patrimoniu cultural construit bogat şi diversificat, care include 267 de monumente 

istorice clasificate și protejate prin lege, dintre care circa 44 monumente sunt încadrate în categoria A, cu 

valoare naţională.  

Prezenţa a numeroase monumente cu elemente de unicitate și valoare deosebită (situri arheologice, așezări, 
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biserici, clădiri interbelice publice și particulare, etc.) constituie un potenţial al judeţului, rezervă şi 

alternativă de dezvoltare în condiţiile unei valorificări integrate, care să aibă în vedere conservarea şi 

protejarea acestora. 

În Județul Galați sunt 267 de monumente istorice înscrise în Patrimoniul Național al României, de la ultima 

actualizare din anul 2010. Lista este actualizată periodic de către Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului 

Național din România. 

Din punct de vedere al impactului, monumentele istorice reprezintă obiective turistice importante care 

aduc anual sute de turiști în areal respectiv, implicit aduce după sine o poluare a mediului. Este bine de 

reținut, faptul că, nu în toate aceste zone turistice, se practică un turism controlat, astfel că poluarea 

mediul va fi mult mai accentuată. De aceea trebuie să se respecte să se adopte un turism ecologic, pentru 

reducerea impactului negativ adus de turismul neadecvat. Ca o măsură generală, putem vorbi despre 

adoptarea unei legislații care să oblige toate instituțiile cu activități turistice, să îndeplinească normale 

specifice unui turism ecologice pentru e reduce impactul negativ asupra mediului și asupra peisajului. 

    Categoriile de monumente la nivelul județului Galați 

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 

Sursa: Ministerul Culturii - Lista Monumentelor Istorice (2010) 

 

4.3.2.5. Elemente de peisajul antropic – PEISAJ URBAN 

 Aşezările urbane 

Conform “ COMUNICAT DE PRESĂ 5 iulie 2013, privind rezultatele definitive ale Recensământului Populaţiei 

și al Locuinţelor – 2011”, județul Galați are o populație stabilă de 536167 persoane, față de situația din 1 
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iulie 2007, când populația judeţului Galaţi era de 614.449 locuitori, ocupând locul al treilea pe ţară, cu o 

densitate a populaţiei de 137,6 loc/km2. Din numărul total al populaţiei din 1 iulie 2007, 347.301 de 

persoane locuiau în mediul urban și 267.148 în mediul rural).  

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. Județul Galați este format din 180 sate administrate în 61 de comune. 

Din punct de vedere demografic, orașul Galaţi a cunoscut o creștere vertiginoasă în perioada 1950-1990, 

populaţia sa, multiplicându-se de 3,4 ori faţă de anul reper 1956 prin procesul forţat de industrializare, 

respectiv începutul funcţionării combinatului siderurgic, considerat pe atunci, cel mai mare din Europa de 

Est. La nivel naţional, se estimează că în anului 2013, aproape 400 000 locuri de muncă vor fi acoperite de 

alte categorii de populaţie activă, fie din afara vârstei de muncă, fie din exterior. În anul 2005, din populaţia 

ocupată totală de 9147 mii persoane 463 mii persoane erau din afara vârstei de muncă, ceea ce reprezintă 

5,1%. La nivel naţional, în perioada 2006-2013, ponderea populaţiei ocupate în agricultură va scădea cu 

aproximativ 16 puncte procentuale, iar a celei din servicii va cunoaște o creștere cu 11,5%. Ponderea cea 

mai mare a populaţiei municipiului Galaţi era ocupată în sectorul terţiar, urmată de industria prelucrătoare 

şi construcţii. Aproape jumătate din populaţia ocupată a judeţului Galaţi era angajată în domeniul serviciilor, 

faţă de 33% în industria prelucrătoare Ponderea cea mai mare în domeniul serviciilor o ocupă comerțul. 

Ocupaţiile cele mai cerute de angajatori, cu creștere a locurilor de muncă vacante în 2008 comparativ cu 

anul anterior și cu balanţă pozitivă în ceea ce privește diferenţa locuri de muncă vacante somări au fost 

înregistrate în domeniile:  

- construcţii instalaţii și lucrări publice (4267 locuri de muncă vacante în 2008, creștere în 2008 

faţă de 2007 a numărului de locuri de muncă vacante cu 277, diferenţa locuri de muncă 

vacante somări în 2008 fiind de 3140 )  

- economic (1015 locuri de muncă vacante în 2008, creștere în 2008 faţă de 2007 a numărului 

de locuri de muncă vacante cu 50, diferenţa locuri de muncă vacante somări în 2008 fiind 

de 213)  

- silvicultura (332 locuri de muncă vacante în 2008, creștere în 2008 faţă de 2007 a numărului 

de locuri de muncă vacante cu 125, diferenţa de locuri de muncă vacante șomeri în 2008 

fiind de 142) 

Din punct de vedere istoric asupra așezărilor umane din județul Galați se resimt urme ale timpurilor 

străvechi, preistorice. Astfel că cele mai vechi vestigii umane în ţinutul Covurluiului aparţin paleoliticului 
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final şi epipaleoliticulul. În succesiunea strategică arheologică au fost localizate și aşezări din neoliticul vechi, 

aparţinând culturii Criş, ce apar sub formă de aşezări neîntărite. Urmele acestei culturi au fost descoperite 

la Negrileşti și la nord de Tecuci, pe valea Bârladului, la Munteni. Cetăţuia de la Stoicani arată, prin resturile 

culturii materiale, ocupaţiile vânătoreşti, de creşterea animalelor şi de cultură a plantelor, practicate de 

locuitorii acestui teritoriu, ca şi unele meşteşuguri casnice, ca de exemplu olăritul, torsul, ţesutul. 

Cultura geto-dacică o întâlnim în aşezări localizate pe vetrele actuale de la Galaţi și Frumuşiţa și prin 

aşezarea Piroboridava (Poiana, comuna Nicoreşti). Numeroase urme materiale pun în evidenţă şi perioada 

migraţiei popoarelor, care au lăsat urme şi în toponimia acestor locuri. În a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea s-au ivit aşezări rurale noi ca urmare a creşterii producţiei marfă de cereale după 1859, a reformei 

agrare din 1864 și după împroprietărirea din 1879. Diferitele forme de populare - migraţiile, păstoritului 

agricol, infiltraţiile lente și colonizările, imigrările (lipoveni, greci, bulgari, armeni, evrei etc.) au contribuit la 

modificarea structurii demografice a judeţului. Drept urmare, popularea a fost stimulată de dezvoltarea 

agriculturii, de liberalizarea comerţului, de intensificarea circulaţiei, de procesele de împroprietărire. 

Un alt element important, îl reprezintă impactul negativ sau pozitiv al industriei asupra mediului. Evoluția 

istorică a județului, a adus mari schimbări asupra peisajului, în primul rând prin reducerea peisajului 

natural, deoarece s-au construit noi așezări umane. Din punct de vedere social există o anumită 

înţelegere în acest fel, însăsă din punct de vedere ecologic și al protecției mediului este îngrijorător, 

deoarece s-a acceptat și se acceptă construirea de așezări umane, fără să se țină cont de pagubele pe care 

le produce în acest caz asupra peisjului.  

 Căi de comunicație  

Drumurile publice sunt, în marea majoritate nemodernizate, pentru aceasta fiind necesare implementarea 

unor proiecte de modernizare și reabilitare a infrastructurii rutiere din județ, ținându-se seamă de faptul că 

județul este un punct central regional de transport și intersecție. Străzile din orașele și municipiile județului, 

au un grad de modernizare mare, ridicat la nivel național, deoarece vor necesita și ele maximizarea gradului 

de modernizare. Trebuie să se impună crearea de noi spații de parcare, atât în mediul urban și rural.  

În anului 2010, județul deținea 2964 km de drumuri publice, din care 384 km erau modernizate. Densitatea 

drumurilor publice pe 100 km2 teritoriu în județul Galați este de 33,2 km2. În ceea ce privește rețeaua de căi 

ferate, județul dispunea în 2010 de 304 km din care 102 km de linie electrificată și 278 km cu o linie normală. 

Densitatea liniilor de cale ferate pe 1.000 km2, în județul Galați este de 68,06 km2. Lungimea străzilor 

orășenești în județul Galați este de aproximativ  1482 km. 

În anul 2008, în județ existau 67,9 km linii de tramvai și 25,4 km linii de troleibuz. Acestea sunt localizate la 

nivelul municipiului Galați. Liniile de tramvai și troleibuz necesită investiții de modernizare. Important este 
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faptul că, Municipiul Galați este singurul oraș din județ, care dispune de o rețea de transport în comun 

formată din tramvaie, troleibuze și autobuze. Numărul mijloacelor de transport a crescut considerabil. 

Evoluția mijloacelor de transport în orașe și municipii 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Tramvaie (vagoane) 59 59 59 72 72 

Troleibuze 3 3 3 3 3 

Autobuze și troleibuze 355 357 529 535 502 

Sursa: INS Galaţi - Anuarul Statistic al judeţului Galaţi – ediţia 2009 

 

În anul 2010, transportul local din Municipiul Galați a fost reorganizat în anul 2010 în baza Hotărârii 

Consiliului Local Galaţi nr. 521/2009. În prezent funcţionează astfel: 

- trasee: 4 troleibuz, 8 tramvai, 18 autobuz, 11 microbuz 

- parc vehicule: 10 troleibuze, 32 tramvaie, 71 autobuze, 170 microbuze 

Numărul de microbuze a fost redus la jumătate, în favoarea creșterii numărului de autobuze cu aproape 

30%. De asemenea a fost diversificată reţeaua de trasee în concordanţă cu cerinţele actuale ale 

transportului în comun municipal. Rețeaua rutieră care comunică cu localitățile învecinare este densă, 

deoarece face legătura cu punctele țării, cu municipiile Galați și Brăila, dar și porturile de mărfuri specific. 

Pe de altă parte se conectează cu Republica Moldova și Ucraina, prin vămile Giurgiulești și Oancea (prin DN 

26). 

Densitatea rețelei rutiere se justifică prin faptul că, spre cele două municipii se întâlnesc  opt drumuri 

naționale (vezi imaginea nr.), acestea fiind:  

- DN 21- dinspre Slobozia –Autostrada A 2 (București – Fetești - Constanta)  

- DN 2B dinspre Buzău (DN 2, DN 10- Brașov - Covasna)  

- DN 22 dinspre Râmnicu Sărat (DN 2)  

- DN 23 dinspre Focșani - DN 2 –Adjud (DN 11 A)- Bacău sau Ojdula –Tg Secuiesc -  Miercurea Ciuc 

(DN 2 D- DN 11 B- DN 12);  

- DN 25 dinspre Tecuci – Bârlad – Vaslui Iași;  

- DN 24 D dinspre Bârlad (DN 24)  

- DN 26- dinspre Oancea – Murgeni - Huși –Iași;  

- DN 2B spre și dinspre Giurgiulești (punct de granița cu Basarabia și Ucraina);  

- DN 22 B Braia – Galați.  

Circulația feroviară din Municipiul Galați este formată din următoarele stații de căi ferate: 

- magistrala 700 – Bucureşti – Urziceni – Brăila - Galaţi  
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- cale ferată dublă electrificată: ● sectorul Ianca – Brăila – Galaţi  

- linia 704 – Galaţi - Barboși – Tecuci – Mărăşeşti  

- cale ferată dublă electrificată: ● sectorul Galaţi - Barboși  

- cale ferată dublă neelectrificată: ● sectorul Barboși - Tecuci  

- linia 703 – Galaţi - Bârlad  

- cale ferată simplă neelectrificată: ● sectorul Galaţi – Bârlad 

 

Circulația navală este întâlnită în Municipiul Galați, orașul Galați fiind principalul port fluvio-maritim al 

României, cel mai important centru industrial din estul României dar și deținătorul unei Zone Libere. 

Întâlnim 5 porturi în orașul Galați : 

- Portul comercial cu o suprafață de 45981,34 m2 

- Portul Docuri, situat pe malul stâng al Dunării, cu o suprafață de 205636 m2 

- Portul Bazinul Nou ( 408110 m2) 

- Portul Mineralier Galați situate între Km 155,4 și Km 157,6 având un front de acostare de 

2000m;  

 

Impactul asupra peisajului 

În primul rând, se constată o reducere a peisajului natural fie el urban sau rural prin creșterea numărului 

de autostrăzi sau drumuri. Se poate observa, așa cum s-a menționat mai sus, dezvoltarea umanității, ca 

fiind benefică, însă atrage după sine o mulțime de efecte negative care duc la un dezechilibru planetar. În 

altă ordine de idei, poluarea produsă de autovechiculele, care circulă pe drumurile județului sunt din ce 

mai multe, după cum spune și statistica.  

Astfel că, are loc o poluarea a mediului prin reducerea drastică a peisajului natural dar și o poluarea 

prin degajarea de noxe prin care se afectează dezvoltarea ecosistemelor și habitatelor pe termen lung. O 

primă măsură, în acest caz, a fost îmbunătățirea automobilelor astfel încât gazelor de eșapament 

produse de acestea să aibă un impac mai redus asupra mediului. O altă măsură ar fi scăderea nivelului de 

poluarea fonică acceptată la nivel național, pentru că acest tip de poluarea a mediului să se reducă, astfel 

încât disconfortul produs atât mediului cât și populației să fie mult redus.  

În ceea ce privește numărul de autostrăzi și drumuri care se vor construi, nu putem decât să aplicăm 

o modalitate de construire a acestora cu un impact mai redus asupra mediului. 
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Figură 34 - Căi de comunicaţie jud. Galaţi, Sursa: PATJ Galaţi 

 

4.3.2.6. Elemente de peisaj antropic - PEISAJUL RURAL  

În județul Galați se află 180 sate administrate în 61 de comune. În tabelul de mai jos este prezentată o listă a 

comunelor din județ.  

 

Lista comunelor din județul Galați. 

Cumune judeţul Galaţi 

1. Bălăbăneșt

i 

2. Bălășești 

3. Băleni 

4. Băneasa 

5. Barcea 

6. Berești-Me

11. Cerțești 

12. Corni 

13. Corod 

14. Cosmești 

15. Costache 

Negri 

16. Cuca 

21. Fârțănești 

22. Foltești 

23. Frumușița 

24. Fundeni 

25. Ghidigeni 

26. Gohor 

27. Grivița 

31. Liești 

32. Măstăcani 

33. Matca 

34. Movileni 

35. Munteni 

36. Nămoloas

a 

41. Piscu 

42. Poiana 

43. Priponești 

44. Rădești 

45. Rediu 

46. Scânteiești 

47. Schela 

51. Smulți 

52. Suceveni 

53. Suhurlui 

54. Țepu 

55. Tudor - 

Vladimirescu 

56. Tulucești 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_B%C4%83l%C4%83b%C4%83ne%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_B%C4%83l%C4%83b%C4%83ne%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_B%C4%83l%C4%83%C8%99e%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_B%C4%83leni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_B%C4%83neasa,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Barcea,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bere%C8%99ti-Meria,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cer%C8%9Be%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Corni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Corod,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cosme%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Costache_Negri,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Costache_Negri,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cuca,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_F%C3%A2r%C8%9B%C4%83ne%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Folte%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Frumu%C8%99i%C8%9Ba,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Fundeni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ghidigeni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gohor,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Grivi%C8%9Ba,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lie%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_M%C4%83st%C4%83cani,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Matca,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Movileni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Munteni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_N%C4%83moloasa,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_N%C4%83moloasa,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Piscu,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Poiana,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pripone%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_R%C4%83de%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Rediu,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Sc%C3%A2nteie%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Schela,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Smul%C8%9Bi,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Suceveni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Suhurlui,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%9Aepu,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tudor_Vladimirescu,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tudor_Vladimirescu,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tuluce%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
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ria 

7. Brăhășești 

8. Braniștea 

9. Buciumeni 

10. Cavadinești 

 

17. Cudalbi 

18. Cuza Vodă 

19. Drăgănești 

20. Drăgușeni 

28. Independe

nța 

29. Ivești 

30. Jorăști 

 

37. Negrilești 

38. Nicorești 

39. Oancea 

40. Pechea 

 

48. Șendreni 

49. Slobozia 

Conachi 

50. Smârdan 

 

57. Umbrărești 

58. Valea 

Mărului 

59. Vânători 

60. Vârlezi 

61. Vlădești 

Sursa: http://www.cjgalati.ro/index.php/judetul-galai 

 

Peisajul rural al comunelor și satelor județului: au o structură relativ dezvoltată, unde există toate unitățile 

administrație specifice (primării, unități sanitare, școli ș.a.) păstrându-se încă urmele istoriei. Unele comune 

sunt mai bine dezvoltate decât celelalte, de exemplu comunele: Șendreni, Tudor-Vladimirescu, Liești, 

Buciumeni ș.a.  

În zonele situate în apropierea ariilor protejate s-a dezvoltat un turism durabil, ajutând astfel la dezvoltarea 

economiei locale și la creșterea nivelului de trai. În județul Galați există consemnate 30 de arii protejate, 

unde prin implementarea unor Planuri de Management au permis realizarea și dezvoltarea unui turism 

rural. 

În raport cu elementele naturale, așezările umane rurale din județ,  sunt aflate în relație de corespondența 

și integrare, dar și de dispersie, din punct de vedere al peisajului antropic/construit și cultural, fapt 

demonstrat de evoluția istorică a așezărilor în teritoriu. 

Astfel putem distinge următoarele tipologii: 

• localitățile situate în imediata vecinătate a cursurilor de apă au un caracter liber, fiind 

dezvoltate de-a lungul cursului de apă și integrându-se în evoluția urbană; 

• localitățile situate în imediata vecinătate a lacurilor dulci sau sărate, au o tendința de 

dezvoltare neregulată; 

• localitățile situate în imediata vecinătate a zonelor împădurite s-au adaptat la elementele 

naturale și au preluat morfologia naturală asupra așezărilor natural; 

• localități situate în zona de câmpie, în care așezările umane sunt „deschise” către peisajul agricol, 

au fost  proiectate controlat în concordanță cu textura specifică agricolă. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bere%C8%99ti-Meria,_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/Comuna_Brani%C8%99tea,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Buciumeni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cavadine%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cudalbi,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cuza_Vod%C4%83,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dr%C4%83g%C4%83ne%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dr%C4%83gu%C8%99eni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Independen%C8%9Ba,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Independen%C8%9Ba,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ive%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Jor%C4%83%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Negrile%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Nicore%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Oancea,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pechea,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98endreni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Slobozia_Conachi,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Slobozia_Conachi,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Sm%C3%A2rdan,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Umbr%C4%83re%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Valea_M%C4%83rului,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Valea_M%C4%83rului,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_V%C3%A2n%C4%83tori,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_V%C3%A2rlezi,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vl%C4%83de%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
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Impactul asupra peisajului 

Impactul asupra peisajului este produs de așezările și activitățile umane. Pentru a se păstra îndelung 

aspectul de peisaj natural rural, trebuie ca toate modificările aduse prin construirea de noi construcții, să 

se facă prin păstrarea aspectului natural rural specific arealelor specifice. Dezvoltarea infrastructurii 

zonelor analizare s-a efctuat în conformitate cu legislație în vigoare, deoarce s-a urmărit dezvoltarea 

satelor respective, însă fară a aduce un prejudiciu major asupra elementelor de mediu.  

Un alt element caracteristic îl reprezintă turismul ecologic, bine dezvoltat  în zonele rurale ale județului, 

datorită ariilor naturale protejate care dețin un Plan de Management. De aceea, trebuie ca fiecare arie 

naturală protejată să dețină un Plan de Management, care va ajuta la protejarea și conservarea 

habiatatelor specifice, atât pentru aria protejată cât și prin implementarea unei educații ecologice menite, 

să educe populația aferentă ariilor protejate. 

 

4.3.2.7. Elemente de peisaj antropic - PEISAJUL AGRICOL 

Agricultura constituie una din componentele principale ale economiei județului Galați, fiind totodată una 

din cele mai vechi activități economice ale populației. Condițiile naturale favorabile ale județului oferă 

posibilitatea dezvoltării unei agriculturi complexe, care constituie o ramură importantă în economia 

județului participând semnificativ la realizarea produsului intern brut. Fondul funciar agricol reprezintă 

80,30% din suprafața totală a județului. 

Poziția natural-geografică a județului și condițiile climaterice, au permis ca succesiunea introducerii 

culturilor de câmpie a creșterii animalelor în practica agriculturii să se integreze și să se dezvolte intensiv. 

Cele mai importante caracteristici ale activităților agricole în județul Galați pot fi sintetizate astfel: 

- diversitatea producțiilor agricole ale comunelor reprezintă caracteristica definitorie a agriculturii 

județului Galați; 

- exploatații agricole mici caracterizate de practicarea unei agriculturi de subzistență și diversitate în 

alegerea tipurilor de culturi agricole; 

- surplusurile de producție sunt mici; 

- resurse umane reduse datorită migrației rural – urban; 

- procedura pentru comasarea terenurilor destul de anevoioasă din cauza birocrației conduce la 

fărâmițarea activităților antreprenoriale în domeniul agricol; 



 
 

STRUCTURAREA PEISAJULUI DIN JUDEŢUL GALAŢI (IDENTIFICARE ŞI CLASIFICARE) -ETAPA 1- PEISAJUL CULTURAL 
 

128 

 

- surplusurile sunt convertite în produse necesare traiului prin intermediul piețelor agroalimentare, 

fiind prea mici pentru a putea fi convertite în mijloace de producție 

- pentru a rentabiliza exploatația agricolă; 

- rentabilizarea activităților zootehnice este în mare măsură dependentă de gradul de prelucrare pe 

plan local a produselor animaliere în unități industriale de capacitate mică și mijlocie 

Cea mai mare parte a suprafeței disponibile a terenului agricol este repartizată culturii cerealelor. Drept 

urmare, producția de cereale este ridicată, iar cea de plante uleioase și legume mai scăzută. Ponderea 

suprafețelor ocupate de cereale în toate zonele este ridicată, chiar dacă în unele zone acestea nu dispun de 

condiții agro - pedoclimatice favorabile pentru cultivare. Anual, producția de cereale are oscilații în funcție 

de condițiile climatice dar este influențată și de resursele financiare de care dispun producătorii agricoli 

pentru înființarea culturilor. Pe de altă parte în domeniul producției de fructe, s-a produs o reducere a 

producției  la soiurile prune, mere și piersici, în timp ce restul prezintă o evoluție pozitivă. 

Impactul asupra peisajului  

În satele analizate, nu s-a constat o modificare puternică a peisajului. Activitatea de bază care produce un 

impact semnificativ o reprezintă agricultura. Efectele negative ale agriculturii se resimt atunci când se 

practică o agricultură neadecvată (cantități excesive de pesticide, lipsa rotației culturilor ș.a.). 

În acest caz agricultura este singura sursă de hrană a locuitorilor celor 32 UAT –rilor, însă nu s-a identificat 

practicarea unei agriculturi neadecvate. Populația valorifică din plin resursele și beneficiile pe care le 

obțin din cultivarea terenului agricol,diversitatea producțiilor agricole ale comunelor reprezintând 

caracteristica definitorie a agriculturii județului Galați. 

Pentru îmbunătățirea practicării agriculturii, locuitorii trebuie să dispună de mai multe resurse, de utilaje 

și totodată de o bună valorificare pe piața, a produselor pe care le obțin.  

Prin urmare pentru a se dezvolta o agricultură prosperă trebuie alocate mai multe fonduri, dar să se facă 

și sesiuni de informare a populației județului Galați, despre condițiile și modalitățile prin care pot dispune 

de fondurile Uniunii Europene. 

 

4.3.2.8. Elemente de peisaj antropic - PEISAJUL INDUSTRIAL 

Peisajul antropic industrial se prezintă în judeţul Galaţi (al patrulea mare centru industrial al României) prin 

siluetele specifice ale mai multor ramuri economice principale:  

- industrie și construcții  
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- servicii  

- agricultura, silvicultura  

- exploatări forestiere 

 

Impactul peisajului industrial asupra mediului 

Domeniile care produc cel mai mare impact negativ la nivelul Județului Galați se află Industria 

metalurgică, a construcțiilor metalice și a produselor din metal (exclusiv mașini, utilaje și instalații) cu 6 

intreprinderi mari, urmată de industria alimentară, industria construcțiilor , a băuturilor și a tutunului cu 

4 intreprinderi mari la nivelul județului Galați, deoarece au o pondere foarte mare la nivelul Județului. 

Aceste mari industrii produc efecte negative majore asupra județului prin: cantitatea mare de deșeuri 

produse, noxele degajate, apele uzate neepuarate corespunzător ș.a. Un exemplu clar îl reprezintă 

Combinatul Siderurgic al Municipiului Galați care anual degajă cantități foarte mari de noxe. Măsurile 

luate au cosntat în implementarea unui sistem integrat de filtrare al noxelor, ca ceea ce va ieși pe furnal 

să aibă un impact mai redus asupra mediului. 

În ceea ce privește ape uzate care rezultă în cadrul tuturor intreprinderilor în cele 32 de comune analizate, 

este foarte mare, însă se aplică măsuri specifice de epurare, fie la nivelul interprinderi sau în cadrul 

sistemului de colectare al apelor (de exemplu Societatea S.C. Apa Canal S.A care se ocupă cu alimentarea 

cu apă a populației,colectarea apelor uzate și epurarea acestora). În cazul satelor, puține dețin sistem de 

colectarea a apelor uzate, majoritatea deversând apele menajere în gospodării sau dacă dețin sistem de 

canalizare apele colectate  le deversează direct în  cursurile de apă (Prut, Chineja) fără o euprare 

prealabilă.  

Dintre toate aceste efecte negative asupra mediului vor afecta și peisajul, ducând la producerea unor 

colapsuri naturale viitoare, dacă nu se vor lua măsuri corespunzătoare. Fiecare întreprindere sau 

societate comercială trebuie să aibă un sistem integrat foarte strict al deșeurilor cu o colectare selectivă, 

preepurarea apelor uzate și în refolosirea apelor în circuitul propriu dacă este posibil, fiecarea comună să 

aibă sistem de canalizare și epurare propriu, dar și sistem de colectare selectivă a deșeurilor. Pentru a se 

dezovolta economia județului, se pot înființa Societăți comerciale cu domeniu de activitate “reciclarea 

deșeurilor”, astfel că vom putea crea ni locuri de muncă și implicit folosirea materiei prime rezultate din 

reciclarea deșeurilor.  

Industria energetică, determină un impact negativ asupra peisajului, prin cantitatea de emisiile de dioxid 

de carbon și deșeuri evacuate din intreprinderile sectorului energetic. 
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4.3.3. Documente legislative privind mediul 

4.3.3.1. Cadrul internaţional de reglementare  

România este semnatară a Convenţiei Europene pentru Peisaj (semnată la Florenţa,  la 20 octombrie 2000), 

pe care a ratificat-o prin Legea Nr. 451/2002. Convenţia de la Florenţa se aplică peisajelor care ar putea fi 

considerate remarcabile, ca și peisajelor  cotidiene sau degradate și urmăreşte să promoveze protecţia, 

gestionarea și planificarea  peisajelor și să organizeze cooperarea europeană pe probleme de peisaj.  

Convenţia cere semnatarilor să întreprindă următoarele:  recunoaşterea peisajelor prin lege ca o 

componentă esenţială a mediului uman, expresie a diversităţii patrimoniului comun cultural şi natural și ca 

fundament al identităţii acestora;  stabilirea şi implementarea unor politici privind peisajul, adresate 

protecţiei, gestionării și planificării peisajului prin adoptarea de măsuri specifice; stabilirea de proceduri de 

participare a publicului larg, a autorităţilor locale și regionale  

şi altor actori interesaţi să definească și să implementeze politici referitoare la peisaj; integrarea peisajului în 

politicile regionale şi locale de urbanism şi în politicile culturale, de mediu, agricole, sociale şi economice, ca 

și în orice alte politici cu posibil impact direct sau indirect asupra peisajului.  

4.3.3.2. Legislaţia română privind protecţia peisajului  

Deşi România a acţionat activ pe arena internaţională, ratificând sau semnând  instrumentele care 

urmăresc protecţia şi conservarea peisajelor, măsurile juridice adoptate la  

nivel naţional sunt foarte puţin dezvoltate. Cadrul principal pentru protecţia peisajelor este dat de Legea 

protecţiei mediului, care  prevede reconstrucţia terenurilor afectate și asigurarea integrării lor în peisajul 

local, în acest  scop, un fond de garanţie stabilit în condiţiile legii. Trebuie însă remarcat că definiţia juridică 

a termenului mediu cuprinde “aspecte  specifice peisajului”, prin urmare orice referire – în orice act 

normativ, inclusiv Legea minelor  – la protecţia, conservarea, ameliorarea, reconstrucţia mediului implică 

de fapt protecţia  peisajului.  

Actele de reglementare ce au propus instituirea ariilor naturale de interes comunitar sunt: 

 Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului 

mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată 

a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 

în România; 
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 Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de 

arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice 

europene Natura 2000 în România; 

 H.G. privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică drept parte integrantă a reţelei 

ecologice europene Natura 2000 în România; 

 H.G. nr. 971 din 2011 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor 

de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 

România; 

4.3.4. Concluzii 

Protecţia naturii, în general și a biodiversităţii, în special, are ca obiectiv principal păstrarea nealterată a 

ecosistemelor naturale (ecofondului) şi a fondului genetic (genofondului) la nivel global și regional, în 

vederea asigurării echilibrului între componentele naturale ale mediului, pe de o parte şi între acestea și 

societatea umană, pe de altă parte.  

Conservarea biodiversităţii trebuie abordată ca nou domeniu pluridisciplinar de cercetare, dezvoltat ca 

răspuns la crizele cu care se confruntă astăzi lumea vie. Conservarea biodiversităţii vizează trei obiective: 

investigarea şi descrierea diversităţii lumii vii, înţelegerea efectelor activităţilor umane asupra speciilor, 

comunităţilor şi ecosistemelor şi dezvoltarea unor metodologii interdisciplinare pentru protejarea și 

restaurarea diversităţii biologice. 

Iniţiativele de protecţie a naturii au pornit de la necesitatea salvării speciilor floristice și faunistice rare sau 

ameninţate cu dispariţia, idee care s-a extins asupra unor teritorii naturale sau antropizate, de importanţă 

naţională sau internaţională, declarate parcuri sau rezervaţii. 

Delimitarea în teritoriu a ariilor protejate (situri, rezervaţii, parcuri), devine obligatorie în cadrul politicilor 

de conservare a patrimoniului natural și cultural de importanţă naţionala și internaţionala.  

Relaţia om - natura trebuie axata pe conceptul dezvoltării durabile, pentru ca posibilitatea generaţiilor 

viitoare de a-și satisface necesitățile să nu fie compromisă. În acest context, strategiile de protecţie şi 

conservare prin intermediul reţelei de arii protejate sunt materializate prin lansarea unor planuri și 

programe internaţionale (Parcuri pentru Viaţă, Planul de Acţiune pentru Arii Protejate din Europa, 

Programul MAB etc.,), organizarea unor congrese şi conferinţe dedicate problemelor de conservare la nivel 

mondial, elaborarea unor legi și încheierea unor convenţii și tratate. 

În scopul creării unui cadru oficial destinat conservării biodiversităţii floristice și faunistice, a genofondului și 
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ecofondului naţional, România a devenit parte contractantă a numeroase convenţii și legi internaţionale 

pentru protecţia mediului. Ariile protejate includ în perimetrul lor ecosisteme fragile, biocenoze vulnerabile 

în raport cu modul de utilizare a terenurilor astfel încât, gama activităţilor umane cu impact negativ asupra 

acestora este foarte vastă. Cele mai agresive forme de intervenţie antropică asupra interrelaţiilor dintre 

componentele naturale ale peisajului ariilor protejate pot fi: agricultura, silvicultura, turismul, transporturile, 

industria.  

Un impact pozitiv asupra peisajului, îl au planurile de management ale ariilor naturale protejate, care 

protejează mediului și peisajul, și care dețin un regulament intern, menit să diminueze efectele și impactul 

poluării în cadrul ariei naturale protejate. 

La nivelul judeţului Galaţi au fost aprobate 2 planuri de management (Lunca Inferioara a Prutului inclusiv 

Parcul Natural Lunca Inferioara a Prutului şi Pădurea Gârboavele) si sunt in curs de elaborare planurile 

pentru celelalte arii naturale protejate. Pana la finalul anului 2013 se vor elabora planurile de management 

pentru ariile naturale de importanta comunitara, planuri ce conțin un set de acțiuni specifice si regulamente 

pentru conservarea si protecția obiectivelor specifice ariilor naturale protejate.   

Patru sectoare ale industriei au impact deosebit asupra peisajului şi peisajului natural al ariilor naturale 

protejate: industria metalurgică; industria alimentară; industria construcțiilor; industria energetică la 

scară mică. Toate aceste sectoare aduc modificări majore asupra peisajului, influențând elementele de 

mediu și populația.  

Pe viitor trebuie să se țină seama de impactul pe care îl produce fiecare sector în parte și să existe un 

sistem de management integrat al tuturor tipurilor de deșeuri produse de industriile menționate mai sus 

și diminuarea efectelor impactului produs de fiecare în parte.  

Propunerile de diminuare a impactului produs de cele 4 sectoare vor tine cont de  următoarele 

componente: 

- realizarea de perdele de protecție  în zonele industriale (prin realizarea unor parteneriate cu 

localitățile aflate in vecinătate, pe aceste direcții) ( ex. comunele Șendreni, Vădeni) 

- protecția, conservarea si renaturarea tuturor terenurilor umede existente, precum si  refacerea 

altora in zonele cu potențial natural; 

- integrarea de zone de protecție verzi, specifice pentru rețelele tehnico-edilitare si căile  

- de comunicație existente în judeţul Galaţi;  

- tratarea peisagistica a Drumurilor naționale (DN 22B; DN 24; DN 26),  precum si a intrărilor 

importante; 

- creșterea suprafeței de păduri si a potențialului forestier 
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- realizarea unor “zone verzi tampon” si de dezvoltare durabila, prin extinderea ariilor  protejate, 

pentru zonele supuse presiunilor antropice 

- controlul eroziunii solului datorat inundațiilor din lungul marilor râuri (Siret, Bârlad, Prut).  

- Păstrarea permeabilității intre peisajul natural si antropic pe limitele de parcele  

- Păstrarea tipologiilor locale arhitectural-urbane si caracteristicile amplasării pe parcela a locuințelor 

si a anexelor; 

- Păstrarea caracteristicilor locale ale împrejmuirilor (tipologie, înălțime, materiale,  cromatica, 

ornamentica)  

- Conservarea elementelor importante de patrimoniu si peisaj urban (textura țesuturilor urbane, 

morfologia fronturilor, tipologia străzilor, relația cu vecinătatea, etc.) 

 

Măsuri specifice peisajului natural: 

- Realizarea de plantații de protecție si păduri cu rol ecologic 

- Utilizarea materialelor, tehnicilor si a esențelor de vegetație locala 

- Realizarea de noi spatii verzi si integrarea acestora intr-un sistem verde la nivel  teritorial coerent si 

cu diversitate funcționala 

- Amenajarea de noi tipologii de spatii verzi (sport, agrement nautic,  balneoclimateric, turism de 

aventura, științific, eco-turism, etc.);  

- Păstrarea si conservarea identitarii si individualității locale, date de aspectul si ambianta specifica a 

construcțiilor, configurației urbane si a peisajului; 

- Păstrarea, curățarea si menținerea torentelor existente local pentru preluarea  excesului de apa 

pluviala si evitarea problemelor legate de stagnarea apelor si inundație; 

- Plantarea de Perdele de Protecție pe unul sau mai multe rânduri, realizate din  arbori, arbuști sau 

mixt (in zonele fronturilor la apa, in zonele cu funcțiuni poluante, in zonele rețelelor 

tehnico-edilitare, etc.) 

- Păstrarea ecosistemelor specifice si particulare de tip umed, lacustru si mlăștinos 

- Evitarea amplasării rețetelor tehnico-edilitare, precum si a altor amenajări  (eoliene, sonde petrol, 

etc.) pe coridoarele de zbor ale pasărilor; 

- Refacerea solurilor degradate si stabilizarea zonelor expuse riscurilor (eroziuni, alunecări, 

deșertificări, etc. ); 

- Dezvoltarea de pepiniere cu material săditor local; 
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5. PEISAJUL CULTURAL ÎN JUDEŢUL GALAŢI 

      

5.1. Tipuri de peisaj cultural la nivel teritorial - national si regional 

UNESCO identifică următoarele categorii, dar nici una nu există în România, deși țara are un potențial 

ridicat:59  

1. peisaj proiectat și creat de om (peisaj definit / artificial) - poate fi asociat cu elemente ale 

patrimoniului material, cu o anumită personalitate, eveniment, curent artistic și de arhitectură, moment 

istoric. Acesta are valoare istorică, culturală și estetică. Sunt proiectate şi create deliberat. Ele sunt cele mai 

uşor identificabile sub forma grădinilor şi parcurilor constituite din motive estetice pentru a acompania 

construcţii şi ansambluri religioase sau de altă natură. 

2. peisaj care a evoluat organic (peisaj evolutiv60 - peisaj cultural propriu zis)  – acesta are o 

strânsă legătură cu dezvoltarea unei societăți, i-a influențat hotărâtor evoluția, prin facilitățile oferite sau, 

dimpotrivă, constrângerile impuse, rezultate în urma unui imperativ de natură socială, economică, 

administrativă şi/sau religioasă şi au ajuns la forma prezentă prin asocierea și ca răspuns la mediul natural.  

Acest tip de peisaje reflectă procesul evolutiv în forma şi caracteristicile elementelor ce îl compun, are 

valoare istorică, etnografică și socială. Se pot identifica două subcategorii de peisaje culturale evoluate 

organic: 

a. relict (rolul jucat în trecut poate fi perceput prin urmele încă vizibile) – cele al căror proces evolutiv 

a fost stopat la un moment trecut, subit sau într-o perioadă de timp; cu toate acestea caracteristicile lor 

definitorii sunt încă observabile în forma materială; 

b. activ (încă deține un rol în viața comunității locale, este funcțional) - cele a  căror evoluţie este 

continuă, ele reflectând modul de viaţă în desfăşurare a unei societăţi contemporane; în acelaşi timp, ele 

prezintă dovezi materiale ale evoluţiei de-a lungul timpului. 

3. peisaj cultural asociativ (în planul spiritualității) – acest tip de peisaj cultural a generat asocierile 

culturale, religioase și artistice cu elementul natural decât cu dovezi materiale culturale ce pot fi 

nesemnificative sau chiar absente. Are valoare etnografică și spirituală.  

                                                 
59 www.unesco.org, 25.01.2007 
60 rezultat din mediul de viaţă tradiţională şi din activitatea economică, fie aflat în proces evolutiv, fie oprit la un moment dat.   
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Ashmore&Knapp (1999)61 compară criterii culturale62 cu categorii de peisaje culturale şi preferă o 

altă clasificare a acestora: (a)peisaje construite, (b)peisaje conceptuale şi (c)peisaje ideatice63.  

 
 

Criterii culturale Categorii de peisaje culturale 

(I)  (i) peisaje clar definite, proiectate şi create în 
mod intenţionat de către om. Acestea includ grădini, parcuri, etc 

(II)  
 
(III)  
 
(IV)  
 
(V)  

(ii) Peisajele evolutive (sau dezvoltate organic) 
care rezultă din constrângeri sociale, economice, administrative şi/sau religioase, care 

au fost dezvoltate în comun şi, ca răspuns la mediul lor natural. 
Acestea sunt împărţite în două subcategorii: 
- Un peisaj fosil / relicvă, în care procesul evolutiv a ajuns la sfârşit; 
- Un peisaj continuu în timp, care rămâne cu 
un rol cheie social activ în societatea contemporană, împreună cu modul tradiţional de 

viaţă; 

(VI) 
 

(iii) categoria finală este peisajul cultural, cu aspecte asociative, artistice sau cultural, 
relaţionate cu elemente legate de mediu. 

 
În funcție de asocierea pe care o generează din criteriile de selecţie, pentru înțelegerea mai bună a 

mecanismului care a determinat și determină apariția lor, peisajele culturale se clasifică astfel64:  

1. peisaj istoric proiectat de om: spațiul a fost proiectat de un architect sau designer, horticultor etc. 

(parcuri, domenii, grădini). Acest tip de peisaje culturale pot include ca elemente de patrimoniu cultural 

material: edificii diverse ca dimensiuni, stil și funcționalitate, poduri, fântâni, sculpturi, ziduri, mobilier de 

grădină. 

2. peisaj istoric vernacular: spațiul natural a fost modificat de om în mod involuntar, ca urmare a 

activităților diverse derulate pe parcursul timpului (fermă, comunitate rurală, complexe industriale, vii, 

mine etc.). Elementele de patrimoniu cultural material care sunt incluse în acest tip de spațiu sunt foarte 

variate: case rurale de tot felul, conace, ferme, fabrici și alte edificii, precum și inventarul de unelte și 

instrumente care deserveau activitățile tradiționale, derulate pe baza facilităților oferite de mediul natural.   

                                                 
61 Ashmore, W., A.B. Knapp, (eds.), (1999). Archaeologies of Landscape, Oxford: Blackwell. 

Compararea criterii culturale şi categorii de peisaje culturale 
62 Din Tabel 5.1. Criteriile de eligibilitate ale siturilor UNESCO 
63 Interesant est, în acest caz,  faptul că rolul interpretării ideatice devine din ce în ce mai puternic, de fapt de neevitat, atunci când se interpretează 

peisaje deşertice sau muntoase.  
64Birnbaum,C. A., Preservation Briefs 

http://www.nps.gov/hps/tps/briefs/brief36.htm 10.10.2010 

Birnbaum, C. A., ed., (1992). Preservation Forum. "Focus on Landscape Preservation". Washington, D.C.: National Trustfor Historic Preservation, 

Volume 7, No. 3, May/June. 

http://www.nps.gov/hps/tps/briefs/brief36.htm%2010.10.2010
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3. sit istoric: peisaj semnificativ pentru asocierea sa cu un eveniment, o personalitate sau activitate 

(situri arheologice, câmpuri de bătălie). Cu acest tip de patrimoniu cultural se pot asocia atât componente 

ale patrimoniului imobil – cetăți, clădiri istorice, monumente și vestigii arheologice -, cât și ale celui mobil – 

găsite în interiorul sitului respective, de exemplu prin intermediul cercetării arheologice.  

4. peisaj etnografic: spațiu natural care este definit de localnici ca resursă culturală (situri religioase, 

locuri sfinte sau care sunt asociate cu credințe populare, formațiuni geologice). Patrimoniul cultural 

material asociat cu aceste spații sunt: complexele mănăstirești și cimiteriale, edificii ale unei mici așezări 

rurale și altele.  

Astfel diferitele tipuri de peisaj cultural au la baza aceste criterii. 

Identificarea tipurilor de peisaj cultural în teritoriu la nivel national- regional se face prin: -prezenţa 

aşezărilor umane- un indiciu de prim ordin pentru identificarea peisajului rcultural chiar dacă dimensiunile 

acestuia sunt uneori mici ori se remarcă printr-o extindere spaţială mare.  

- formele de relief – caracterizate prin suprafeţe morfologice în general netede, puţin fragmentate, 

cu pante mici şi moderate. Aceasta dimensiune impreuna cu prezenţa aşezărilor umane  ofera de altfel 

caracteristicile sale etnografice 

- acoperirea cu diferite culturile agrare a căror geometrie de areale atrage atenţia împreună cu 

întregul mozaic generat de racordarea acestor suprafeţe de cultură – generează o  altă expresivitate de 

excepţie pentru ansamblul peisajului rural. 

- localizarea - poate fi identificat în zona de câmpie în lunci, zone de confluenţă, în zonele de 

contact dintre lunci şi terase, pe podurile de terasă, pe podurile spaţiilor interfluviale etc. 

- construcţiile complementare (ferme, silozuri, hale pentru maşini agricole, magazii de tipul 

depozitelor) constituie un alt element de cunoaştere sau identificare a peisajului rural. Particularităţile de 

înfăţişare a acestor construcţii, amplasarea lor în spaţiu constituie determinări de identificare sau 

recunoaştere a unor elemente specifice care intră în structura peisajului rural. 

- căile de comunicaţiei (de acces), din afară şi din interiorul peisajului rural, se constituie într-un 

element de identificare a unui peisaj umanizat de acest gen. Aceste căi de comunicaţie se referă şi la spaţiul 

propriu-zis ocupat de o aşezare rurală, dar şi la întregul areal din perimetrul de apartenenţă al acesteia. 

Caracterele de identificare ale acestei componente includ, efectiv, şi cele mai secundare căi de acces pe 

teritoriul corespunzător peisajului agrar (moşia)65.   

                                                 
65Criteriile enunţate sunt dezvoltate de Pătroescu, M.(1996 - 1998), Dinamica peisajelor rurale din România. Studiu de caz: Câmpia Română,   

Raport de Cercetare CCMESI, beneficiar CNCSIS. 
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Structurile teritoriale, identificate ca tipuri de peisaje cultural, exprima multiplele elemente funcţionale 

specifice, sistemele de organizare şi sistematizare, toate acestea influenţând în diferite grade de intensitate 

şi evoluţie, componenentele naturale, constituie cel puţin cauzalităţi determinante care îndeplinesc un rol 

esenţial în operaţia delimitării peisajelor rurale. Pe suportul peisajului natural, elementele structurale 

proprii şi corespondentele lor funcţionale, socio-umane, constituie factori de orientare, de sprijin pentru 

trasarea limitelor peisajului rural şi, inclusiv în vederea delimitării categoriilor de acest gen ce pot fi 

diferenţiate. 

Trasarea limitelor şi individualizarea unor tipologii de peisaje trebuie corelate, în mod obiectiv cu sistemul 

de criterii care să stea la baza clasificării peisajelor. Evidenţierea unor caractere de specificitate din 

interiorul fiecărui tip de peisaj cultural reprezintă o posibilitate reală pentru separarea categoriilor de 

peisaje culturale66 

Criterii cantitative:  cartografice67, tehnico-instrumentale şi cu ajutorul intinerariilor 

Criterii calitative: 

- după relaţiile între peisaje în teren: peisaje bine individualizate; peisaje rurale cu elemente de 

interferenţă; peisaje sau elemente ale peisajelor incluse în alte categorii. 

- după evoluția în timp: analiza comparativă a seriilor de hărţi superpozabile şi hărţile istorice68  . 

Criterii pentru stabilirea fiabilității peisajului cultural (gradul de artificializare şi degradare a peisajelor): 

- categorii de stabilitate determinate pe baza interacţiunii componentelor: stabil; relativ stabil; 

instabil. 

- categorii determinabile cu ajutorul stării de calitate a unui component, mai multor componente sau 

a întregului teritoriu cu peisajul existent 

Criterii de delimitare a unităţilor teritoriale relativ omogene de peisaj: criteriul de naturalitate, criteriul de 

culturalitate şi criteriul socio-economic. 

O definire a perimetrului unui sit cultural o realizeaza tot UNESCO si se constituie într-un proces complex, 

care nu implică alegerea scării geografice și a criteriilor de delimitare, în funcție de scopul propus și de 

realitatea obiectivă din teren.   

                                                 
66 Pătroescu, M. (1996 - 1998), Dinamica peisajelor rurale din România. Studiu de caz: Câmpia Română,   Raport de Cercetare CCMESI, beneficiar 

CNCSIS. 
67 hărţi analitice şi sintetice 
68 Utilizarea hărtilor istorice precum şi a documentelor istorice pe anumite perioade de timp permite atât reconstituirea peisajului rural, cât si 

surprinderea schimbărilor suferite în timp de către acesta 
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Trasarea acestora este uneori dificilă deoarece limitele, cel mai adesea, nu se prezintă în teritoriu sub formă 

de fâșii continue, vizibile, palpabile și precise, ci sub formă de arii de  discontinuitate, care marchează 

legatura între două unități distincte și care poartă amprenta (vizibilă sau  nu) a celor două. (conf anexei). 

Astfel siturile culturale pot avea unul sau mai multe nuclee ce aparțin sau nu aceeasi țări, cât și o zonă 

tampon de protecție.  

 
Figura 35 - Identificarea siturilor mixte/ peisajelor culturale – un singur sit si situri disparate 

 

 

 
 

 

Avem de a face aici cu o limită spațiala, iar un mod de a defini 

tipologiile limitei peisajului cultural, se poate pleca de la teritoriu, 

de la tradițiile populare deorece ele pot fi limite imateriale, 

transparente, dematerializate. Astfel putem avea limite materiale 

(închideri, impermeabilitate mare), diferențiate de textură și 

materiale ale solurilor diferite și ale nivelurilor diferențiate ale 

planurilor orizontale, limite ce țin de natura obiceiurilor69.  

Aici avem de a face cu limite atât masive, care  nu mai modifică 

spațiul, dar în mare parte sunt limite permisibile (imateriale și 

deschise).  

                                                 
69 Gaivoroschi V. (2002). Matricele spatiului traditional,  Ed. Paideea, p 119. 
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Culturi distincte nu se limitează la un spaţiu delimitat de graniţe politice (Fig. Limitele peisajelor 

culturale), administrative sau de altă natură şi, prin urmare, poziţionarea peisajelor culturale nu se poate 

face prin asocierea la un singur loc ci, mai degrabă, prin identificarea unei regiuni de răspândire.  

Asfel, peisajul cultural caracteristic unei structuri sociale poate avea variaţii de la o zonă a regiunii 

culturale la altă, variaţii apărute din diluarea caracteristicilor culturale originale odată cu distanţarea de 

epicentru şi mixarea cu caracteristici proprii altor culturi învecinate. De exemplu cartografierea unor 

caracteristici culturale, ca de exemplu vocabular sau folclor, poate avea un rezultat ce să nu se suprapună 

exact peste o cartografiere a portului sau arhitecturii aceleiaşi culturi. Prin urmare, peisajele culturale se 

încadrează în regiuni culturale, acestea având trei forme de manifestare70: 

a. Regiunea culturală formală este acel teritoriu locuit de indivizi ce au una sau mai multe trăsături 

culturale comune (limbă, religie, mod de viaţa, etc.). Fiind un areal relativ omogen în trăsături culturale, 

identificarea sa se face prin depistarea graniţelor culturale. Însă, culturile suprapunându-se şi 

amestecându-se, delimitarea unor graniţe culturale precise este rareori posibilă, chiar şi atunci când se 

urmăreşte catografierea unei singure caracteristici culturale. Ca urmare, graniţele devin zone în sine şi nu 

limite, lărgindu-se la fiecare adăugare a unei caracteristici culturale, cum nici unele dintre acestea nu ocupă 

acelaşi teritoriu. Ca rezultat, regiunile culturale formale, în loc de a avea o arie clar definită, au mai degrabă 

un centru unde caracteristicile culturale definitorii sunt toate prezente. 

b. Regiunea culturală funcţională este, spre deosebire de una formală, omogenă în masă, 

prezentând aceleaşi caracteristici culturale pe toată suprafaţa sa. Fiind zone organizate să funcţioneze ca o 

unitate politică, socială sau economică, ele au centre de unde sunt dirijate şi coordonate funcţiunile lor. Ca 

de exemplu, primăriile sau consiliile pentru oraşe sau unităţi administrative teritoriale, capitalele pentru 

statele independente, bisericile pentru dioceze şi parohii, etc. Multe din regiunile culturale funcţionale au 

graniţe bine definite în interiorul cărora se răsfrânge o anumită guvernare sau jurisdicţie. 

c. Regiunea culturală vernaculară este acea regiune percepută ca existând într-o formă definită de 

caracteristicile locuitorilor săi.  

Unele regiuni vernaculare se bazează pe caracteristici ale mediului fizic natural (având locuitori câmpeni, 

munteni, văleni, pădureni, etc.), altele pe economie, politică sau caracteristici istorice. Ca multe alte regiuni 

cultural, nici cele vernaculare nu au limite precise, de mult ori  locuitorii săi pretinzând apartenenţa la mai 

multe asemenea regiuni (ex: român-ardelean-moț-pădurar-ortodox). Regiunile culturale vernaculare se 

formează, în general, din sentimental de identitate prin apartenenţa al locuitorilor unei regiuni ce manifestă 

                                                 
70 Rubenstein, J., (2011).  The Cultural Landscape, An Introducen to Human Geography, Prentice Hall, p5. 



 
 

STRUCTURAREA PEISAJULUI DIN JUDEŢUL GALAŢI (IDENTIFICARE ŞI CLASIFICARE) -ETAPA 1- PEISAJUL CULTURAL 
 

140 

 

anumite trăsături fizice şi cultural. Organizate în principal în jurul unui singur centru urban, ele denotă un 

nivel de organizare asemantor regiunilor funcţionale şi nici omogenitatea cultural a regiunilor formale.  

Pe fondul contextului local, peisajul cultural nu poate fi gândit și tratat făra să fie puse în discuție mediul 

construit dar și mentalitatea, comportamentul omului/a societății care angajează totalitatea raporturilor 

noastre cu spațiul, timpul și memoria, adica cu patrimoniu cultural 

Cum patrimoniul cultural a suferit71  un proces de expansiune şi transfer semantic care a rezultat în 

generalizarea utilizării sale72, putem identifica trei etape parcurse în extinderea conceptului de patrimoniu 

cultural, după cum urmează: 

- o extindere tipologică şi tematică prin includerea în peisajul cultural a elementelor care nu făceau 

în mod tradiţional parte din acesta. Astfel, s-a formulat o abordare integratoare a patrimoniului; 

-  extinderea criteriilor de selecţie a patrimoniului cultural prin includerea, pe lângă valorile istorice 

şi artistice, a valorii culturale, a valorii de identitate şi a capacităţii de interacţionare cu memoria; 

-  trecerea de la o abordare normativ-obiectivă la una bazată pe capacitatea unui obiect de a 

suscita valori și semnificaţii. Patrimoniul a încetat să fie definit prin prisma aspectelor materiale, creându-se 

astfel premisele pentru recunoaşterea patrimoniului cultural intangibil/imaterial.  

În baza celor prezentate anterior se poate concluziona că patrimoniul cultural este un concept în continuă 

extindere şi dezvoltare, ceea ce face dificilă identificarea elementelor componente ale acestuia. Practic, 

fiecare modificare a conceptului conduce la reevaluarea elementelor care intră sau ar putea să intre în sfera 

patrimoniului cultural. În consecinţă, va fi cu atât mai dificil de procedat la evaluarea patrimoniului cultural 

şi a diferitelor efectelor care decurg din valorificarea sa. 

Dacă în trecut s-a pus accentul în principal pe protejarea patrimoniului natural şi cultural, cel din urmă 

vizând  în principal conservarea culturală a monumentelor de arhitectură, clădiri unice şi cu valoare 

arhitecturală sau ansamblurilor, cu accentul pe estetică, în prezent se încearcă accentuarea conservării 

mediilor culturale integrate ce evocă viaţa şi ocupaţiile (activităţile) oamenilor în general. 

Conștientizarea peisajului obișnuit (Cap. 3) suprapusă cu problematica  de conservare și integrare a 

patrimoniului cultural în viața cotidiană a societății și dezvoltarea de-a lungul timpului a unor politici de 

gestionare a patrimoniului recunoaște și identifică patrimoniul cultural urban cât și patrimoniul rural.  

 
 

                                                 
71 Vecco, M. ( 2010). A definition of cultural heritage: From the tangible to the intangible”, Journal of Cultural Heritage, Volume 11, Issue 3, July 2010, 

pp. 321-324 
72această largă cuprindere vine tocmai din ambiguitatea semantică a termenului de monument, elementul esential al oricărui patrimoniu. 
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5.2. Identificarea şi clasificarea principalelor tipuri de peisaj la nivel teritorial – în 
Judeşul Galaţi 

 
 

5.2.1. Rădăcinile istorice ale peisajelor culturale gălăţene 

 
În judeţul Galaţi se găsesc civilizaţii stinse, străvechi, ceea ce face din întreg teritoriul o regiune geografică şi 

geopolitică marcată de diverse interferenţe. Prin poziţia sa, judeţul Galaţi a fost dintotdeauna o punte de 

legătură a Europei cu Orientul Apropiat şi Mijlociu, un ţinut al conflictelor, al schimbărilor culturale. Aşadar, 

Galaţi ne oferă, pe lângă peisajele naturale unice, o bogată şi inedită cultură populară românească şi a 

minorităţilor entice. 

Pe teritoriul judeţului Galati exista mãrturii materiale ale prezenţei omului din timpuri strãvechi, preistorice 

(www.cjgalati.ro ; migl.ro) . Descoperirile arheologice suplinesc în bună măsură lipsa informaţiilor scrise 

pentru anumite perioade istorice din evoluţia societăţii umane în acest spaţiu românesc. Succesiunea şi 

repartiţia dovezilor arheologice de culturã materialã demonstreaza cã pe teritoriul judeţului a existat un 

circuit al folosinţei umane din timpuri preistorice. Cele mai vechi vestigii umane în ţinutul Covurluiului 

aparţin paleoliticului final şi epipaleoliticului. Culturile paleolitice sunt localizate în nordul judeţului , la 

Bereşti ,la Cavadineşti , pe moşiile aşezãrilor Pleşa, Puricani, Crãieşti, Bãlãbãneşti, Şipote, Rãdeşti, Bãneasa, 

Suceveni,  Cavadineşti, Bereşti („Dealul Taberei”),  Moscu („Râpa Detunata”), Ţepu . Locuitorii paleolitici 

erau grupuri de vânători care se deplasau pe spaţiul dintre Prut şi Carpaţi. 

Arheologii au fost localizat şi aşezãri din neolitic, in sudul judetului . Descoperirile ce vizează comunităţile 

umane neolitice şi eneolitice sunt prezente în întreg judeţul Galaţi, integrând acest spaţiu în arealele 

culturilor Starčevo-Criş (Brăhăşeşti, Cosiţeni, Drăgăneşti, Gârbovăţ, Munteni, Negrileşti, Ţepu), 

Stoicani-Aldeni (Bălăbăneşti, Băneasa, Drăgăneşti, Folteşti, Măstăcani, Pleşa, Puricani, Smârdan, Smulţi, 

"Cetatuia" de la Stoicani , Asezarea de la Suceveni - „ Stoborăni ” , Ţepu, Umbrăreşti, Viile) şi 

Cucuteni-Ariuşd (Bereşti, Găneşti, Toflea).     

Culturile Precucuteniene şi Cucuteniene  au fost puse în evidenţã la Bereşti ( locuinte „Dealul Bâzanului”  

si  „Dealul Bulgarului”). Urmele lasate de culturile respective ne pot da indicii despre populatia de atunci si 

despre ocupatiile ei: Cultura Precucutenianã este reprezentatã prin ceramicã pictatã bicromã şi tricomã (alb, 

roşu şi negru) la Stoicani, Mãstãcani, Smulţi, Drãgãneşti, Bãneasa, Suceveni iar Cetãţuia de la Stoicani face 

trimitere la ocupaţiile vânãtoreşti, la creşterea animalelor şi la cultura plantelor, ca şi la unele meşteşuguri 

casnice, ca de exemplu olãritul, torsul, ţesutul. La Beresti s-a descoperit extraordinarul vas antropomorf 

cucutenian „Hora de la Bereşti” – reprezentare extrem de interesantă a cultului fecundităţii în epoca 

neolitică. 

http://www.cjgalati.ro/
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Vasul-suport este lucrat din pastă de culoare cărămizie, are formă cilindrică, 

fiind finisat în partea superioară sub forma unei fructiere evazate, ce 

depăşeşte cu mult circumferinţa piciorului. Partea inferioară a suportului 

este formată din patru siluete feminine, prinse în horă şi lipite între ele în 

zona umerilor şi a picioarelor, într-o poziţie dorsală. 

Culturile materiale aparţinând perioadei de tranziţie spre epoca bronzului, 

reprezentate prin aşezãri de tip "Sãlaş" la Stoicani demonstreaza ca a existat o  continuitate a populaţiei in 

zona. Epoca târzie a epocii bronzului, caracterizată prin aşezări deschise, a fost identificată în aşezările de la 

Gârbovăţ, Cavadineşti - Râpa Glodului, Rogojeni sau Negrileşti - Curtea Şcolii. Tezaurul de bronzuri de la 

Băleni, format din obiecte multifuncţionale, face trecerea la epoca metalelor, perioadă marcată prin obiecte 

de ceramică şi fier descoperite la Poiana, antica Piroboridava şi la Tirighina, Bărboşi, lângă Galaţi. 

Prima epocă a fierului este cunoscută prin  descoperirile de la Vânători, Şiviţa, Lunca, Suceveni ş.a. Cea de 

a doua epocă a fierului  corespunde culturii geto-dacice şi a legăturilor acesteia cu civilizaţiile greacă, 

scitică, celtică, ilirică şi romană. Din epoca fierului au ramas numeroase urme materiale descoperite şi 

cercetate în peste 15 localitãţi actuale, ce demonstreaza pãtrunderea unor influenţe ale civilizaţiei greceşti 

dinspre Dobrogea ( ceramicã şi monede greceşti  la Galaţi, Barboşi şi Frumuşiţa ; la Galaţi se pare cã a 

existat chiar o aşezare greceascã.) 

Este interesant ca se poate reconstitui astfel un ax al pãtrunderii civilizaţiei şi culturii materiale greceşti pe 

direcţia Histria - gura Siretului - Barboşi - Poiana (Tecuci) - Trotuş - Oituz, ceea ce demonstreazã intensitatea 

activitãţii materiale şi spirituale a autohtonilor. Cercetările din preajma Bărboşiului au pus în evidenţă o 

sumă de artefacte de factură grecească ceea ce a dus la concluzia ca nu poate fi pusă la îndoială existenţa în 

sudul Moldovei a unui punct comercial grecesc 

Triburile geto-dacice au întemeiat în această zonă puternice centre civile ca cele de la Poiana (Piroboridava)- 

Nicoresti şi Rateş - Tecuci, au construit cetăţi fortificate şi centre militare ca cele de la Brăhăşeşti şi Bărboşi - 

Galaţi. 

Cavalerul Trac -Tăbliţa votivă din marmură albă, are formă dreptunghiulară 

(29,5 x 23,00 x 4,00 cm.) iar scena sculptată în altorelief este încadrată într-un 

chenar simplu. 

Săpăturile arheologice de la Bărboşi, pe promontoriul sud-vestic, au scos la 

iveală numeroase urme ale civilizaţiei romane şi întrepătrunderea acesteia cu civilizaţia geto-dacică. Cultura 

romanã este reprezentata de Castrul militar de la Barboşi şi aşezarea civilã de pe vatra Galaţilor de azi . In 

acele vremuri, exista o intensa legatura comerciala intre populatia din zona amintita si populatiile din 

Moesia Inferioarã , din Grecia şi Asia Micã , realizata pe Dunãre şi prin Pontul Euxin. 
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Secolele III-IV p. Chr. marchează începutul unei  perioade  când, pe fondul slăbirii generale a puterii 

Imperiului Roman, populaţiile din estul Europei încep să migreze spre vestul continentului. Acest lucru 

constituie începutul unui proces de contopire a unor populaţii etnice diferite, fapt ce va conduce la 

formarea majorităţii popoarelor europene de astăzi. Acest proces are loc şi pe teritoriul locuit atât de dacii 

liberi cât şi de daci romanizaţi din fosta provincie romană Dacia, fapt atestat de numeroasele mărturii 

arheologice descoperite pe întreg teritoriul ţării noastre. Cercetările arheologice au scos la iveală aşezări şi 

necropole aparţinând culturii Sântana de Mureş - Černjachov, cultură ce se caracterizează prin dăinuirea 

elementelor etnice autohtone şi a culturii lor materiale,  alături de elemente etnice şi culturale aparţinând 

populaţiilor sarmatice şi germanice. 

Influenţa bizantinã, atestata de numeroase monede bizantine descoperite, arata ca in secolele X-XIII au 

aparut  şi pe teritoriul actual al judeţului Galaţi forme ale feudalismului timpuriu.  

În secolele XV-XVI sunt atestate de documente istorice scrise, numeroase aşezãri, ca de exemplu Blãjerii de 

Jos (1448), Lieşti (1495), Şerbãneştii (1430), Buceştii (1548), Drãgãneşti (1575) etc., iar în secolul al XVII-lea 

Umbrãreşti (1649), Salcea (1695), etc. 

Pe harta lui Dimitrie Cantemir din Descriptio Moldaviae sunt consemnate aşezãrile Nicoreşti, Poiana, Piscu, 

Corod, Oancea, Adam, Tulucesti, Folteşti, Tecuci, Galaţi. 

La sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul celui de al XVIII-lea s-a indesit  reţeaua de aşezãri rurale prin 

aparitia sloboziilor, din care astãzi s-au pãstrat Slobozia Bãneasa, Slobozia Oancea,  Slobozia Conachi şi 

Slobozia Corni. 

În anul 1803, dintr-o statistică a Moldovei extrasă din Condica Liuzilor, constatăm că la acea dată Moldova 

avea 20 de ţinuturi cu 90 de ocuale. Zona noastră de studio era împărţită în: 

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.    

Alte noi aşezãri rurale au aparut prin creşterea producţiei marfã de cereale dupã 1859, prin realizarea 

reformei agrare din 1864 şi dupã împroprietãrirea din 1879 . 
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Figure 36 – Împărţirea administrativa a României in 1805; Sursa: http://romaniainterbelica.memoria.ro/ 

           

De-a lungul timpului, structura demografica a judeţului s-a modificat, prin aparitia unor forme diferite de 

populare - migraţiile, pãstoritul agricol, infiltraţiile lente şi colonizãrile, imigrãrile (lipoveni, greci, bulgari, 

armeni, evrei etc.) Modificarile continue in structura demografica au fost stimulate si de transformarile din 

domeniul economic, precum : dezvoltarea agriculturii,  liberalizarea comerţului, intensificarea circulaţiei,  

procesele de împroprietãrire.  

Populatia judetului a participat activ , de-a lungul timpului, in toate framantarile social-politice ale societatii : 

la miscarea antiotomana din anul 1821 şi în aceea revoluţionarã de la 1848., precum si la unirea 

principatelor, distingandu-se patrioţi înflãcãraţi ca Alexandru Ioan Cuza (care a fost pârcãlab de Galaţi, apoi 

primul domn al României. ales în 1859.) şi Costache Negri (originar din satul Mînjina care astãzi îi poartã 

numele). La Mînjina participau la elaborarea ideilor unioniste personalitãţi marcante ale neamului românesc, 

cum ar fi: Nicolae Bãlcescu, Ion Ghica, Mihail Kogãlniceanu, Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Grigore 

Alexandrescu. 
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Figura 37 – Împărţirea judeţului Galaţi în perioada interbelică. Sursa: Contribuţie proprie  
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Judeţul Tecuci73 

Aşezare: Judeţul Tecuci este aşezat în Sudul Moldovei, la confluenţa Bârladului cu Siretul. 

Suprafaţa: 2.408 km² 

Înfăţişarea pământului. Judeţul cuprinde o regiune de dealuri foarte lungi şi strâmte, tăiate în marginea 

podişului Moldovei de către afluenţii de pe dreapta  ai Bârladului. Aceste dealuri se înalţă la Nord la peste 

400 m, şi coboară spre Sud până sub 200 m.  Forma alungită de la N la S a acestui ţinut rezultă tocmai din 

paralelismul acestor culmi  şi văi foarte apropiate. În partea de Miazăzi însă, adică la stânga Bârladului,  

afluenţii acestuia şi ai Siretului sunt foarte rari şi în locul dealurilor, regiunea  este o câmpie ce coboară în 

trepte, de la marginea de Răsărit spre Apus, unde coboară sub 20m, în lunca mlăştinoasă a Siretului.  

Ultima treaptă a acestei câmpii e formată din nisipul dunelor, care se înşiră pe o şuviţă strâmtă, lungă însă 

de câteva zeci de km.5.2.2.Populaţia, element cheie în formarea şi evoluţia peisajului cultural 

Organizare administrativă. Capitala judeţului Tecuci este oraşul Tecuci. Judeţul are 266 sate împărţite 

astfel: 

 I. Plasa Brahasesti 37 sate. 

II. Plasa Gaiceana 89 sate. 

III. Plasa Ivesti 30 sate. 

IV. Plasa Podul Turcului 77 sate. 

V. Plasa Tecuci 33 sate. 

 

Judeţul Covurlui74 

Aşezare. Judeţul Covurlui este aşezat în sudul Moldovei, între Prut, Siret şi Dunăre. În acest ţinut se termină 

drumurile de apă şi de uscat pe care se scurg către fluviu cerealele şi cheresteaua Moldovei şi a unei părţi 

din Transilvania. 

Suprafaţa. 2.662 km². Face parte deci dintre judeţele mici ale ţării. 

Înfăţişarea pământului e simplă: un podiş (marginea sudică a Podişului Moldovei) care se sfârşeşte prin 

maluri înalte (60–200 m) de loes gălbui, spre Dunăre, Prut şi Siret. Văi, consecvente cu înclinarea podişului 

către S., l-au despărţit, mai ales la N., în numeroase culmi strâmte şi paralele. În Sud însă văile 

împuţinându-se, rămân între ele câmpuri netede mult mai întinse. 

Organizare administrativă. Capitala judeţului este municipiul Galaţi. Judeţul are 98 sate, împărţite astfel: 

                                                 
73 http://romaniainterbelica.memoria.ro/ 
74 Ibidem 

http://romaniainterbelica.memoria.ro/
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I.Plasa Harincea - 32 sate 

II.Plasa I. G. Duca - 18 sate 

III.Plasa Prut de Jos - 15 sate 

IV.Plasa Prut de Sus - 10 sate 

V.Plasa Siret - 23 sate 

 

Judeţul Tutova75 

Aşezare: Judeţul Tutova face parte din  judeţele Moldovei de sud şi este aşezat pe valea de mijloc a 

Bârladului. 

Suprafaţa: 2.498 km² 

Înfăţişarea pământului. Relieful e un podiş (parte din povârnişul sudic al podişului Moldovei). Valea 

Bârladului, largă şi însoţită de terase, îl desparte în două regiuni inegale : una în V, formată din culmi mai 

înalte, de peste 400 m, dar foarte subţiri, orientate N-S şi mărginite de văi afluente Bârladului pe dreapta ; 

iar în E, o singură spinare de deal, mai largă puţin, însă mai joasă şi crestată pe margini de afluenţii scurţi 

din stânga aceluiaşi râu. Constituţia geologică a podişului face ca povârnişurile dealurilor să sufere 

frecvente alunecări de straturi, uneori catastrofale. De aici, tot aspectul haotic al reliefului de detaliu din 

mai tot lungul văii Bârladului şi a unora din afluenţii săi. 

Organizare administrativă. Capitala judeţului Tutova  este oraşul Bârlad. Judeţul are 257 sate împărţite 

astfel: 

I. Plasa Alexandru Vlahuta 94 sate. 

II. Plasa I.G.Duca 65 sate. 

III. Plasa M. K. Epureanu 39 sate. 

IV. Plasa Vasile Pârvan 59 sate. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 http://romaniainterbelica.memoria.ro/ 

http://romaniainterbelica.memoria.ro/
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6.1.2.Populaţia, element cheie în formarea şi evoluţia peisajului cultural 

 

 

Figura 38 – Ponderea minorităţilor în România 

 

Următorul Tabel ne oferă informaţii despre numărul total al populaţiei stabile după etnie în arealul studiat 

(Judeţul Galaţi) la nivelul anului 2011, conform ultimului recensământ.  

Judeţul Galati (Total) Români Rromi Ruşi-Lipove
ni 

Greci Alte 
etnii 

536167 482932 16990 180 156 477 

Tabel Populatia stabila dupa etnie pe categorii de localitati si localitati, Sursa: www.galati.insse.ro 

 
Ţinând cont de această statistică din 2011 trebuie să avem în vedere faptul că pe teritoriul judeţului Galaţi 

sunt active, din punct de vedere al realizării manifestărilor şi activităţilor specifice, în cadrul şi pentru 

comunitate, doar 10(zece) minorităţi etnice. 

armeni: Uniunea Armenilor din România–filiala Galaţi 

evrei: Comunitatea Evreilor din Galaţi 

germani: Forumul Democrat German din România–Forumul Zonal Galaţi 

http://www.galati.insse.ro/
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greci: Uniunea Elenă din România-Comunitatea Elenă Galaţi 

italieni: Comunitatea Italiană „Casa Italia” Galaţi 

maghiari: Uniunea Democrata Maghiară din România-Comunitatea Maghiară Galaţi 

rusi-lipoveni: Comunitatea Rusilor Lipoveni-filiala Galaţi 

turci: Uniunea Democrată Turcă din România-filiala Galaţi 

tigani: Alianţa Romilor din judeţul Galaţi 

ucraineni: Uniunea Ucrainenilor din România–Comunitatea Ucrainenilor din Galati 

Ucrainieni 

Prezenţa ucrainenilor, în special a celor din Dobrogea, în Galaţi s-a făcut prezentă cu ocazia deschiderii 

Combinatului Siderurgic Galaţi. În momentul de faţă, comunitatea locală a UUR mai numără doar 37 de 

persoane declarate, ca membrii ai acestei etnii, înregistraţi la ultimul recensământ. Şi acestea, în majoritate 

persoane în vârstă. Preşedintele ucrainenilor din Galaţi a reuşit, totuşi, pe parcursul anilor să aducă în oraşul 

de la Dunăre oficialităţi de marcă ai UUR sau reprezentanţi ai statului ucrainean cu care uniunea menţine 

relaţiile. 

Grecii 

Grecia este ţara unde tradiţile vechi 

de secole au fost păstrate cu grijă, 

ca o importantă parte a identităţii 

naţionale. De-a lungul unei istorii 

turbulente, marcată în special de 

ocupaţiile străine, adesea 

sângeroase, „elenismul” a fost la 

mare preţ, o formă de rezistenţă 

care nu însemnă doar păstrarea 

limbii, ci şi a tradiţiilor, obiceiurilor, 

legendelor, literaturii şi artei 

populare. 

 

Chiar dacă de-a lungul timpului poporul elen a suferit persecuţii de tot felul, identitatea culturală şi mai ales 

cultura populară elenă s-au păstrat până astăzi, când tradiţiile şi obiceiurile, noi şi vechi, sunt atât de 

Figure 39 - Biserica Greceasca, Sursa: http://minoritati-galati.blogspot.ro/ 
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fascinante pentru turişti şi respectate cu sfiinţenie de greci. 

Despre Comunitatea Elenă pe teritoriul gălăţean aflăm date concrete de la Rodoclia Zamfiropol – 

preşedintele acesteia : „pe greci îi întâlnim pe meleagurile României de azi cu milenii în urmă, din sec VI–VI 

Î.Hr, încă de pe vremea dacilor, care, ca navigatori şi negustori veneau, în special din oraşele – port greceşti 

de la Marea Neagră (Pontul Euxin), din Asia Mică, bătrâna Eladă şi din insulele greceşti din Marea Egee, 

aducând cu ei cultura şi civilizaţia din Elada Antică". 

Mărturie a existenţei lor sunt diverse amfore, vase de ceramică, pietre funerare, descoperite pe locurile 

vechilor cetăţi ca: Tomis (Constanţa), Calatis (Mangalia), toate pe malul Mării Negre. Cu trecerea timpului ei 

au pătruns şi pe apele bătrânului Danubius (Dunărea), astfel creând şi pe malurile lui oraşe ca Dinogetia, 

judeţul Tulcea .  

În urma Revoluţiei de Eliberare Naţională de sub jugul otoman şi crearea statului elen, grecii încep să se 

organizeze în diverse oraşe din România. O dată cu crearea statului elen, în Galaţi se înfiinţează Comunitatea 

Elinească care îşi crease şcoli proprii de fete şi băieţi şi care, în 1930 se unesc într-o şcoală şi liceu mixt. De 

altfel, în afară de cele două şcoli ale Comunităţii au mai funcţionat şi alte şcoli greceşti particulare 

(Papadopoulos, Skoti, Papi, Kumbaris, Pilarinos). 

După ce se obţine aprobarea de la domnitorul Al. I Cuza, se ridică o biserică proprie în 1864 (în momentul 

de faţă, una dintre bijuteriile arhitectonice cu care se mândreşte Galaţiul - vezi foto), biserica în care slujbele 

se ţineau în limba greacă cu preoţi aduşi din Grecia. Cu donaţiile primite de la familile înstărite, 

Comunitatea ridică o serie de edificii : o sală de cinema, un restaurant şi de asemenea primeşte ca donaţii 

unele clădiri. 

Urmare a Revoluţiei din decembrie 1989, la Bucureşti un grup de greci a luat iniţiativa şi a înfiinţat,  în 

ianuarie 1990, Uniunea Elenă din România. Pe 9 aprilie 1990 (în prezenţa delegatului Uniunii,  respectiv a 

lui George Vitanidis, un grup de circa 30 de greci se întrunesc la Biserica Greacă – Metamorphosis TuSotiros 

şi pun bazele reînfiinţării Comunităţii Elene din Galaţi ca şi continuatoare a fostei Comunităţi Elineşti din 

Galaţi” 

Comunitatea Elenă din Galaţi, are ca principal scop dezvoltarea vechilor preocupări, în special învăţământul, 

păstrarea şi promovarea culturii şi a obiceiurilor. Astfel, prin tot ceea ce face, comunitatea speră ca tradiţiile 

moştenite să se transmită şi urmaşilor. 

Din punct de vedere cultural, „după patru ani de la reorganizare, un alt obiectiv se contura pentru ca mai 

apoi să prindă viaţă şi anume : în anul 193 un mic grup de tineri a luat hotărârea să se uneasca într-un 

ansamblu care să prezinte frumuseţile dansurilor tradiţionale greceşti. 
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Ca orice  început, şi debutul acestui mic ansamblu a fost greu, însă ajutorul oferit de municipalitatea 

Elasonei – Grecia (orăşel care se regăseşte la poalele Olimpului), a reuşit şi a transformat în realitate cea mai 

mare dorinţă a dansatorilor, acea de a putea dansa în costume tradiţionale greceşti. Ca recunoştinţă pentru 

cadoul primit, Ansamblul artistic se va denumi „Olympos”. 

Acum, ansamblul este format din tineri, studenţi şi elevi, proveniţi din familii greceşti, din familii mixte şi 

tineri filoeleni. De atunci şi până în prezent, a fost prezent la numeroase manifestări culturale şi festivaluri 

naţionale si internaţionale. Ei sunt şi reprezentanţii ai Consiliului Internaţional de Dans. Ansamblul prezintă 

în fiecare an spectacole ce sunt apreciate atât de greci cât şi de filoeleni. Participă la Festivalul Tineretului 

Elen organizat de U.E.R, este apreciat şi invitat anual să danseze atât în ţară cât şi în Grecia, de către 

oficialităţile din Krini, Elasona, Veria, insula Andros precum şi de Teatrul de dansuri tradiţionale „Dora 

Stratu” din Athena, la Festivalul „ANAPALE”. 

Dansurile tradiţionale greceşti au puternice rădăcini în istoria şi civilizaţia Greciei. În Grecia antică,  dansul 

era considerat un dar din partea zeilor menit să îi facă pe oameni să uite de griji. Amintite de Homer şi de 

către alţi scriitori antici, dansurile aveau încă de atunci mişcări diferite în funcţie de ocaziile la care erau 

dansate, astfel existând dansuri pentru ocazii religioase, dansuri pentru război sau dansuri pentru nuntă. 

Dar nu numai promovarea Ansamblului Artistic „Olympos” a fost vizată de Comunitatea Elenă  Galaţi ci şi 

constituirea şi promovarea corului seniorilor şi a soliştilor de muzică uşoară care cântă vechi melodii greceşti 

precum şi organizarea de cursuri pentru predarea şi învăţarea limbii elene. 

Social, Comunitatea se implică pentru ajutorarea membrilor care sunt în vârstă, unii bolnavi şi cu pensia 

foarte mică. Pentru aceştia, la Sărbătorile Paştelui şi ale Crăciunului, cu ajutorul unor sponsori, se asigură un 

ajutor social pentru 45-50 de bătrâni. La sediul Comunitaţii se organizează Pomul de Crăciun sau Sfântul 

Vasile după tradiţia elenă, pentru cei 10-120 de copii ai membrilor Comunităţii. 

Astfel, prin tot ceea ce face, Comunitatea speră ca tradiţiile moştenite să se transmită şi urmaşilor. 

Cu toate că ativitatea organizaţiei locale a acestei etnii este permanent prezentă în viaţa comunităţii 

gălăţene, la ultimul recensământ din 2011, doar 735 de persoane s-au declarat de alte etnii (aici incluzând  

sârbi, greci şi italieni) 

 

Armenii 

La 21 septembrie 191, poporul armean îşi proclamă independenţa faţă de U.R.S.S.(din componenţa căreia a 

făcut parte) şi crează Republica Armenia. 

Armenii s-au aşezat în portul Galaţi începând cu sec.V, ei fiind descendenţi ai acelor grupuri de populaţie 



 
 

STRUCTURAREA PEISAJULUI DIN JUDEŢUL GALAŢI (IDENTIFICARE ŞI CLASIFICARE) -ETAPA 1- PEISAJUL CULTURAL 
 

152 

 

armeană care pe parcursul timpurilor, pentru a-şi salva viaţa şi religia străbună, au fost obligate să-şi 

părăsească locurile natale. Odată cu primele colonii de armeni din ţările române se întemeiază şi primele 

biserici. 

Armenii din ţările române au avut întotdeauna 

deplina libertate de a-şi exercita cultul după 

cum arată marele domnitor şi scriitor umanist 

Dimitrie Cantemir : “Bisericile armeneşti nu sunt 

nici mai mici nici mai puţin ornamentale decât 

cele ortodoxe şi ei sunt liberi să-şi practice 

cultul”. 

În anul 1418, Alexandru cel Bun aduce 3000 de 

familii de armeni, pe care le stabileşte în 7 oraşe 

din Moldova şi în Galati, comunitatea armeana 

fiind foarte numeroasă. 

Prima atestare a unei biserici armene din Galaţi 

o face misionarul catolic Maria Luigi Bidu, în 

anul 169, fără a intra în detali despre aceasta, 

spunând doar că una dintre biserici era păstorită 

de un anumit episcop Sahag. În anul 1821, un 

grup de revoluţionari greci urmăriţi de soldaţi 

turci se refugiază în biserica armeană. Pentru a-i 

obliga să iasă din biserică, turcii dau foc clădirii, 

biserica fiind apoi reconstruită, folosindu-se ca material de construcţie lemnul şi având hramul Surp 

Asdvadzadzin (Sfânta Născătoare de Dumnezeu). 

În locul acestei biserici s-a ridicat actuala biserică, pe un teren aflat pe strada Armeană. Între odoarele 

salvate de la vechea bicerică incendiată se află şi o cruce de argint în care s-a încrustat o părticică din relicva 

Sfântului Ioan Botezătorul. Pentru constructia bisericii s-a ales oferta arhitectului Herman Masche, ca fiind 

cea mai avantajoasă. Lucrările au fost evaluate la suma de 175 galbeni. Catapeteasma bisericii s-a făcut pe 

cheltuiala familiei Bogos Navasart. Pictura reprezentând Apostolii Petru şi Pavel, Maica Domnului şi Ioan 

Botezătorul aparţin lui Paul Aburel. Cele două altare din faţa altarului principal au fost zidite de Garabet şi 

Ovanez Saulic, având în mijloc icoana Sfântului Minas şi cea a Sfântului Iacob. Slujba de sfinţire a fost oficiată 

de către Înalt Prea Sfinţia Sa Arhiepiscopul Sarkis Adrianobolseti. În anul 1942, prin contribuţia omului de 

afaceri Krikor Hangian este adăugat pridvorul actual. 

Figure 40 - Biserica Armeană “SFÂNTA MARIA”        
Sursa:http://minoritati-galati.blogspot.ro/ 
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Periodic, cladirea bisericii a fost supusă unor lucrări de întreţinere. Ultimele lucrări de consolidare, 

reamenajare şi restaurare a întregii construcţii au fost efectuate în perioada aprilie 2007 – martie 2008, 

desfăşurate sub directa supraveghere a ing. Dan Grădinariu, iar costul lucrărilor s-a ridicat la valoarea de 

160.715 ron, suma asigurată de către Consiliul Parohial Galaţi, la care s-au adăugat şi contribuţiile în bani ale 

unor enoriaşi precum Chibarin Haik, Vartan Ovanesian şi alţii. 

În momentul de faţă, Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană “SFÂNTA MARIA” este locul de adunare al micii 

comunităţi armene din Galaţi, cele câteva sute de persoane, majoritatea în vârstă, care se mai numesc (cel 

puţin declarativ) de etnie armeană. 

 

Evreii 

”Noi evreii români suntem - precum am fost totdeauna - legați... de soarta pământului și neamului 

românesc...; nimic nu va putea să ne desprindă din marea unitate a poporului dintre hotarele țării"76.  

Existența evreilor în Galați din vremuri îndepărtate este legată de faptul că această așezare există ca port la 

Dunăre, la capătul ”drumului Siretului” prin care se realizează comerțul între Polonia și Imperiul Otoman. 

Aceasta și explică hrisovul dat de Alexandru cel Bun (la 8 octombrie 1408) prin care scuteşte pe vânzătorii 

din Lvov de plata taxelor vamale pe teritoriul Moldovei. De asemeni, atât el cât şi Ştefan cel Mare, iau şi alte 

măsuri pentru atragerea negustorilor evrei, a căror contribuţie la prosperitatea ţării o apreciau. 

Prezenţa evreilor în Galaţi este atestată prin primul cimitir al evreilor din localitate, care datează din anii 

1590-1595. Un al doilea cimitir este înfiinţat în 1629, apoi un altul în 1774 şi,în sfârşit, actualul cimitir 

existent din 1867. 

În prezent, numărul familiilor evreieşti din Galaţi, este de 70, multe dintre ele fiind familii mixte. Deşi media 

de vârstă a membrilor comunităţii evreieşti gălăţene este ridicată, se încearcă să se menţănă o viaţă 

comunitară activă, prin păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti. 

                                                 
76 ”Mapa ca evreu”, Felix Aderca 
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Figure 41 - Sinagoga Meseriaşilor; Sursa: Minoritatea evreilor/ BlogSpot 

 
 
 

5.3. Identificarea şi clasificarea peisajului cultural în jud. Galați  

Din consultarea mai multor surse documentare referitoare la peisajul cultural ce se regăseşte în cuprinsul 

judeţului Galaţi, putem identifica şi clasifica peisajul cultural astfel: peisajul etnologic, istoric, arheologic, 

arhitectura peisajului ş.a (bineinteles există şi posibilitatea găsirii în teritoriu a unor forme derivate din 

aceste tipuri generale enunţate mai sus.)  

 

5.3.1.Peisajul Etnologic 

 Definiţii 

In cultura populară contemporană, s-au păstrat pană astăzi, ca intr-o „arhivă vie, nepreţuite valori 

materiale şi spirituale făurite” de om „de-a lungul veacurilor, rod al talentului creator, al spiritului său de 

inventivitate” (Vlăduţiu, 1973: 11). 

Termenul de etnografie derivă din grecescul ethnos – popor şi graphos –descriere, ceea ce in traducere 

liberă inseamnă descrierea poporului. Este folosit pentru prima dată in anul 1791, in titlul cărţii 
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Ethnographische Bildergalerie, aparută la Nurenberg. Termenul de etnologie apare mai tarziu, in anul 1839, 

atunci cand apare Societatea Etnologică din Paris, fiind introdus de naturalistul Edward care a fost 

nemulţumit cu caracterul mai mult descriptiv al etnografiei şi a căutat un termen „pentru o ştiinţă raţională 

a popoarelor” (apud Vuia, 1930: 5). El derivă din termenii greceşti ethnos – popor şi logos – ştiinţă. 

O contribuţie importantă in definirea şi determinarea domeniului etnografiei şi etnologiei a avut-o R. Vuia, 

care stabileşte raportul dintre cei doi termeni: „scopul etnologiei este stabilirea şi lămurirea condiţiilor 

generale in care se desvoltă viaţa popoarelor şi civilizaţia lor, iar etnografia este ştiinţa despre grupările 

etnice cercetand indeosebi nota specifică şi comună din viaţa şi cultura fiecărei grupări. (...) Ca in domeniul 

altor ştiinţe şi aici va trebui să facem deosebire intre partea generală şi partea specială a acelei sţiinţe: 

prima este etnologia, iar a două etnografia” (Vuia, 1930: 32). 

Susţine că este vorba despre o singură ştiinţă care are o parte generală (etnologia) şi una specială 

(etnografia) sau cum spunea I. Chelcea, etnografia faţă de etnologie stă „in acelaşi raport cum spre exemplu 

s-ar afla Geografia Romaniei faţă de Geografia Generală” (1943: 8). 

O altă ramură a etnologiei este folclorul. M. Haberlandt afirmă: „folclorul – Volkskunde – la randul lui va 

trebui să indeplinescă pentru cunoaşterea popoarelor civilizate ale Europei, ceea ce a făcut etnologia 

pentru cunoaşterea popoarelor primitive şi semicivilizate extraeuropene: adică să ne dea descrierea fidelă a 

etnicului” (apud Vuia,1930: 13). Cuvantul folclor este de origine englez, folk – popor şi lore – 

ştiinţă,cunoştinţă, adică cunoştinţele poporului. 

In concluzie, putem spune că nicio ştiinţă nu dă denumiri distincte părţii descriptive (observaţia, culegerea 

de material, descriere) şi celei interpretative (analiza, compararea, clasificarea, ierarhizarea etc). Şi ramurile 

etnologiei – etnografia şi folclorul – parcurg aceste etape in cercetările ştiinţifice. Etnologia este ştiinţa 

socio-umană care observă, descrie, analizează, compară, structurează, clasifică, ierarhizează şi formulează 

legi ale genezei, morfologiei,dinamicii, funcţiunii şi fizionomiei sistemului de bunuri şi valori socio-istorice, 

economice şi culturale. 

Cercetare etnologică este istorică, „materialul civilizaţiei populare este o ţesătură ce se compune din 

elemente vechi tradiţionale şi adausurile zilnice” (Vuia, 1930: 43). R. Vuia consideră că pentru studiul 

faptelor din trecut este necesară metoda istorică. 

Temele abordate de etnologie s-au diversificat in ultimii ani de la unele aspecte particulare ale culturii 

populare pană la realizarea unor lucrări fundamentale, iar metodelor clasice de cercetare li s-au adăugat 

metode noi, dintre care menţionăm „ancheta, sondajul, eşantionarea, modelarea” (Vulcănescu, 1980: 27). 

In anul 2003, după zeci de ani trudă, apare o „lucrare monumentală” (Geană, Preda, 2008: 15) Atlasul 

Etnografic Român (AER) sub coordonarea prof. Ion Ghinoiu, care constituie medodă şi instrument de lucru, 
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devenind o adevărată şcoală de etnografie unde s-au format şi se formează numeroşi specialişti in 

domeniu. Oltenia, 2005: XIII). 

Aceste metode de cercetare ale etnologiei impun peisajul etnologic ca un principiu metodologic care ne 

ajută să studiem cultura populară ordonat, ca unitate teritorială, in spaţiu (atat etnic cat şi intra- şi 

interetnic pe un teritoriu delimitat geografic şi identitar), in timp (etnogeneza şi etnoevoluţia), dar şi sub 

toate aspectele ei (patrimoniu cultural): adăpost, ocupaţii, artă populară, obiceiuri etc. 

 Peisajul etnologic – Abordare multidisciplinară 

Cercetările peisajului etnologic presupun o abordare multidisciplinară deoarece campul de studiu este 

comun mai multor ştiinţe: geografia, istoria, lingvistica, muzicologia, sociologia etc., spre deosebire de alţi 

specialişti etnologul urmăreşte etnicul ca o realitate socio-istorică, economică şi culturală. Aceste cercetări 

ale peisajului etnologic trebuiesc raportate la cele două coordonate majore: timpul şi spaţiul. Peisajul 

natural constituie suportul de manifestare a etnicului, avand ca rezultat o anumită morfologie şi fizionomie 

a peisajului etnologic. Ca să-l studiem temeinic, trebuie să descurcăm şi iţele etnogenezei şi etnoevoluţiei 

lui in timp.  

Analiza peisajul etnologic vizează specificul etnic sau naţional, iar numai după cunoaşterea etnicului putem 

trece la treapta de generalizare regională, continentală sau planetară, prin compararea studiilor realizate 

asupra diferitelor etnii, aşa cum spunea Tr. Herseni (1980: 173) „etnologia este ştiinţa fenomenelor etnice”. 

Peisajul etnologic este parte componentă a peisajului cultural, care sintetizează toate fenomenele şi 

procesele generatoare de cultură şi civilizaţie ale unei etnii. El are două ramuri: etnografică şi folclorică. O 

cercetare etnologică completă trebuie să cuprindă atat o abordare etnografică cat şi una folclorică. Nu 

putem cerceta, spre exemplu, obiceiul inmormantării doar urmărind aspectele etnografice (priveghiul, 

scalda rituală etc) ci şi aspectele folclorice (bocetele, cantecul bradului, zorile etc.), sau diferitele ocupaţii, 

doar din punct de vedere etnografic (unelte, procedee etc. de pescuit, de vanătoare, tipul de cultură, stana 

etc.), ci şi folcloric (cantece, poveşti etc. de vanătoare, ciobăneşti, pescăreşti etc) . 
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   Figura 42 - Schema Componentele peisajului etnografic; Contribuţie proprie 

 
 

 Fondul tradiţional istoric şi etnografic. Tradiţii, obiceiuri, cutume ca elemente de modelare a 

modului de viaţă al oamenilor.  

 

5.3.1.1.Patrimoniul imaterial 

 Elemente de peisaj cultural şi practici sociale tradiţionale 

Un aspect important legat de tradiţiile gălăţene este legat de întemeierea vetrei şi a moşiei satelor, fenomen 

relaţionat cu o serie de acte rituale. Orasul Galati are parte in fiecare an de o multime de traditii si sarbatori 

specifice zonei. Pe data de 6 ianuarie se sarbatoreste “Aruncarea Crucii în apele Dunarii pentru sfintire” ca 

ritual de Bobotează. Pe data den 15 ianuarie in Parcul Municipal se sarbatoreste ziua de nastere a poetului 

national Mihai Eminescu. In data de 24 ianuarie are loc Sarbatoarea Micii Uniri infaptuite de Alexandru Ioan 

Cuza. Pe langa acestea mai au loc si urmatoarele traditii pe care lumea le respecta cu regularitate an de an si 

acestea sunt: Sarbatoarea Castanelor, Festivalul Scrumbiei si Ziua Marinei.  

Semanatul 

Pe 1 ianuarie se sarbatoreste Sfintul Vasile. Cei care se numesc Vasile sau Vasilica isi sarbatoresc ziua si 

primesc musafiri. In aceeasi zi, copii din sat merg pe la gospodariile oamenilor "cu semanatul" . Ei arunca in 

casele acestora boabe de orez sau de griu pentru ca proprietarii sa aiba belsug in anul respectiv. Drept 
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multumire, oamenii ofera nuci, cozonaci, covrigi sau bani copiilor care i-au semanat.  

Boboteaza 

Pe 6 ianuarie se celebreaza "Boboteaza". Preotii sfintesc fintanile. Satenii iau cite o cana cu apa sfintita, 

denumita "aghiazma" si o duc acasa. Stropesc caminul, pentru a alunga spiritele rele, bolile si tot ce e nefast. 

De Boboteaza, in comuna Schela exista o traditie tipic dobrogeana: caii tineri (noateni) sunt stropiti cu apa 

sfintita, dupa care se organizeaza o intrecere cu cai.  

Marţişorul 

De 1 Martie se sarbatoreste Martisorul, sau venirea primaverii. Barbatii daruiesc femeilor pe care le 

pretuiesc cite o mica brosa legata cu o ata specifica, colorata in alb si rosu. Aceasta brosa se numeste 

martisor. Fetele poarta primite pe reverul hainelor o parte din aceste podoabe pina pe 8 Martie cu mindrie. 

Exista credinta ca o fata este apreciata de baieti proportional cu numarul de martisoare primite.  

Babele 

Intre 1 si 9 martie este perioada "Babelor". "Babele" sunt, in credinta populara, vrajitoare care au puterea 

de a influenta starea vremii intr-o anumita zi din aceasta perioada. Fiecare "baba" are puteri magice intr-o 

singura zi. Oamenii isi aleg cu anticipatie una dintre zilele acestei perioade, hotarand ca aceea va fi "baba" 

lui. Se spune ca asa cum e vremea in ziua aleasa, asa va fi starea de suflet a celui care a ales-o pina la 

"babele" din anul urmator. 

40 de mucenici 

Pe 9 martie e ziua celor 40 de mucenici.Femeile gatesc colacei in forma cifrei opt, pe care-i ung cu miere si 

miez de nuca farimata. Apoi merg la rudele mai sarace si ofera acesti colacei si alte produse pe care le 

numesc "impartituri", in memoria unei persoane decedate. Este ziua in care de obicei barbatii se imbata 

pulbere, invocand obiceiul crestinesc al celor 40 de pahare de vin baute in cinstirea celor 40 de mucenici.  

Floriile 

Pe 20 aprilie se sarbatoresc "Floriile". In copaci si pe tulpinile florilor din gradina se agata ate alb-rosii, 

asemanatoare celor de la martisoare, pentru a demonstra dragostea fata de plante. Este ziua in care se 

maninca peste adus special cu aceasta ocazie de la Galati. In regiune, in aceasta zi se gateste in special 

scrumbie la gratar. Sunt aniversate persoanele care au nume de flori: Florin,Florina, Viorica, Brindusa etc.  

Paştele 

Cu 40 zile inainte de aceasta sarbatoare, foarte multi oameni in Schela si Negrea (in special femeile) postesc 

- adica tin o dieta vegetariana. Cu citeva zile inainte de Paste sacrifica un miel (sau cumpara carne de miel) 

din care pregatesc drob ,friptura si ciorba. In plus, vopsesc in rosu 20-30 de oua de gaina si coc cozonac. In 

ajun, in ceea ce se cheama "Noaptea de Inviere" aproape toti locuitorii celor doua sate merg la biserica. 
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Unele femei aduc cu ele cocosi care, de obicei, cinta la miezul noptii. Preotii tin slujbe " de Inviere" si aprind, 

simbolic, o lumanare. Credinciosii din jurul preotilor isi aprind lumanarile lor de la acea lumanare, 

permitand, la rindul lor, celor din spate sa-si aprinda lumanarile de la ei. Tot acest ritual se numeste " a da 

lumina din lumina". A doua zi, in prima zi de Paste, femeile se duc la biserica cu cosulete in care au pus, 

simbolic, o parte in bucatele gatite cu prilejul acestei sarbatori (oua rosii, cozonac) si o sticla cu vin. Preotul 

tine o slujba speciala de binecuvantare a bucatelor si de dezlegare pentru a minca "de dulce" (carne si 

produse animaliere). Alimentele cu care au venit femeile la biserica se impart, de obicei, oamenilor sarmani 

din comuna. In prima zi de Paste, copii merg la masa la parintii lor. In a doua zi de Paste finii merg in vizita la 

nasii lor.  

Ziua recoltei 

Intr-una din zilele de miercuri ale lunii septembrie se sarbatoreste Ziua Recoltei, in tirgul care se organizeaza 

saptamanal la Schela. Miercurea e zi de tirg si in satul Schela vin oameni din satele invecinate. Prin grija 

Primariei, comerciantii locali amenajeaza citeva tonete la care se vinde mincare si bautura pentru tirgoveti. 

Ansamblul de dansuri populare "Florile Lozovei" prezinta un spectacol in aer liber. Oamenii maninca mici, 

pastrama de oaie si beau tulburel (vin nefermentat complet).  

Crăciunul şi Anul Nou 

O datină străbună spune că cetele de colindători se adunau mai întăi la sfânta biserică, unde primeau 

binecuvântarea preotului satului pentru a vesti Naşterea Domnului, umblând pe la casele gospodarilor. 

Acest obicei străvechi a fost readus la lumină şi valorificat în fiecare an, după 1989 şi în zona Dunării de Jos 

în cadrul Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou "Tudor Pamfile“. Acest festival reuneşte în 

fiecare an grupuri folclorice din judeţ, dar şi din Brăila, Vaslui, Vrancea, Reni (Ucraina) şi Republica Moldova, 

care aduc spiritul Crăciunului şi a Anului Nou, reprezentând o manifestare care urmăreşte să conserve 

tradiţiile şi să identifice tinerele talente autentice. Manifestarea are darul de a selecta cele mai autentice 

colinde şi obiceiuri din zona de sud a Dunării de Jos.  

După oficierea Sfintei Liturghii, pe esplanada din faţa Catedralei Arhiepiscopale, are loc spectacolul popular 

de datini şi obiceiuri unde mii de credincioşi vin, ca de obicei, să-i asculte. 

Colindătorii pornesc apoi, în alai, până în faţa Consiliului Judeţean Galaţi unde, potrivit programului, are loc 

festivalul. Gălăţenii se bucură de toate obiceiurile specifice Crăciunului şi Anului Nou, aduse în oraş de cei 

care păstrează cu sfinţenie autenticul şi tradiţia. Festivalul este una dintre manifestările care se adresează 

publicului larg, oamenilor care se pregătesc de Sfânta Sărbătoare a Crăciunului.  

Indiferent de ce ne oferă societatea modernă, mai ales în zona urbană, trebuie să ştim să ne respectăm 

obiceiurile şi să ne amintim de tradiţii. 
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Figure 43 – Sursa: Datini si obiceiuri de Craciun si Anul Nou in zona orasului Galati 

Sarbatorile Craciunului - Colindele 

Ca si in perioada Pastelui, inainte de Craciun, multi oameni din Schela tin post. Cu citeva zile inainte de 25 

decembrie femeile prepara turtele. Acestea sunt prajituri traditionale, facute din straturi de 15-20 foi subtiri 

de placinta asezate una peste alta, inmuiate in sirop dulce. Intre foile de placinta se presara nuca prajita si 

macinata. Aceste turte se numesc si "scutecele Domnului". Copiii umbla pe la casele oamenilor cu colinde, 

iar oamenii ii primesc pe prispa, ii asculta si ii rasplatesc cu nuci, covrigi sau bani. Parintii gatesc bradul de 

Craciun pentru copiii lor.  

Sarbatorile Craciunului - Mos Craciun 

Pe 24 decembrie femeile se duc in sat, la vecini, cu "impartituri". Ofera persoanelor mai sarace turte, 

mincare din prune uscate sau sarmale de post. In noaptea dintre 24-25 decembrie unul dintre barbatii din 

familie se costumeaza in Mos Craciun si aduce daruri copiilor. Adultii din familie isi ofera si ei, reciproc, 

daruri. Toate cadourile primite se aseaza, de obicei, sub coroana bradului de Craciun, pentru ca eventualii 

musafiri sa le vada.  

 

 

http://www.didactic.ro/concursuri/prezentari-inscrise/materiale-inscrise/1372
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Sarbatorile Craciunului - Ignatul 

De Craciun se taie porcul din gospodarie. Proprietarul cheama doi-trei prieteni care sa-l ajute. De regula 

unul dintre ei e specialist in injunghierea porcilor. Porcul e sacrificat, pârlit, spalat si transat in curte. Imediat 

dupa aceea proprietarul le multumeste prietenilor pentru ajutorul dat oferindu-le o masa care se cheama 

"pomana porcului". De obicei se gateste "tochitura"- muschi si organe de porc prajite in ulei. Zilele 

urmatoare sunt destinate pregatirii bucatelor traditionale de Anul Nou: cirnati, caltabosi, toba, lebervursti, 

racituri si sarmale in foi de varza. 

Anul Nou - Capra 

Capra e un mic spectacol cu iz arhaic. Un actor recita textul ritmat. Altii il acompaniaza cu instrumente 

improvizate: toba si buhaiul. Alt actor danseaza, imitand capra. Ritualul e executat de copii mascati, 

costumati in culori foarte vii. Dansul Caprei e o parodie la adresa femeilor. Scenariul e simplu: in familie, 

Capra (femeia capricioasa) o face pe bolnava. Dar cind un tap trece prin preajma, pretinsa ei boala dispare 

ca prin minune. In ultimii ani, cu prilejul sarbatorilor de iarna, se organizeaza spectacole la Caminul Cultural 

din Schela in care sunt prezentate public aceste traditii. 

Anul Nou - Revelionul 

Satenii petrec Revelionul in casele lor, ale prietenilor sau rudelor. Putini sunt cei care merg la restaurant. 

Gazdele pregatesc o masa imbelsugata. Spre deosebire de alte sarbatori, de Revelion si invitatii contribuie 

cu mincare si bautura pentru petrecere. Revelionul este petrecerea cea mai asteptata din an, in timpul 

careia satenii chefuiesc cel mai tare. La miezul noptii se "impusca" anul care tocmai a trecut: copiii folosesc 

pocnitori si aprind artificii iar vinatorii trag cu pustile in aer. Cei tineri danseaza pina in zori. Familiile mai in 

virsta discuta, beau si mananca, dar nu se dau in laturi de la hore si dansuri populare. 

Steaua 

De la Crăciun şi până la Bobotează copiii umblă cu steaua, un obicei vechi ce se întâlneşte la toate 

popoarele creştine. Acest obicei vrea să amintească steaua care a vestit naşterea lui Iisus şi i-a călăuzit pe 

cei trei magi.  

Cântecele despre stea provin din surse diferite: unele din literatura bizantină ortodoxă, altele din literatura 

latină medievală a Bisericii Catolice, câteva din literatura de nuanţă Calvină şi multe din ele, chiar din 

tradiţiile locale. Micul cor al stelarilor, care intră în casă în zilele Crăciunului, cântă versuri religioase despre 

naşterea lui Iisus: „Steaua sus răsare“; „În oraşul Vitleem“; „La nunta ce s-a întâmplat“; „Trei crai de la 

răsărit“. 

Plugusorul este un alt obicei de Craciun stravechi, in care cete de flacai pornesc cu plugul, semnificand un 

ritm de fertilitate, constand intr-o urare care sa aduca recolte mai bogate in anul care vine. Acest obicei de 
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Craciun aduce veselie si culoare sarbatorilor de iarna, amintindu-ne si de ocupatia stramosilor nostri care 

era agricultura. 

"Caloeanul", "drăgaica", "paparudele", străvechi ritualuri păgâne, „înmuiate” uneori şi într-o brumă de 

credinţă creştină (pe alocuri, chiar preoţi de ţară însoţesc cortegiul funerar de căluian, mortul de lut care 

este adus ca sacrificiu ploii) încearca să se păstreze prin diferite evenimente culturale organizate pentru a 

rememora obiceiuri străvechi şi pentru a perpetua tradiţiile populare specifice zonei, evenimente organizate 

deseori la Muzeul Satului din Pădurea Gârboavele. 

Caloeanul 

Caloianul este un obicei popular de aducere a ploii şi împotriva secetei. El constă într-un ritual complex, care 

face parte din categoria ceremonialurilor de fertilizare din cadrul obiceiurilor agrare. “Caloianul” a izvorât în 

decursul timpului, în urma unei experienţe căpătate de locuitorii acestor meleaguri la lucrul câmpului şi 

reflectă relaţiile dintre om şi natură. Prcaticat de obicei la începutul primăverii, dar şi ori de câte ori este 

nevoie,într-o perioadă de timp ţinând din aprilie şi până în iulie, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi Moldova.  

“Caloianul” coincide cu o perioadă climaterică de mare însemnătate pentru încolţirea şi creşterea culturilor, 

având drept scop asigurarea unor condiţii normale de precipitaţii neturale. Apa care este simbolul vieţii, 

este invocată pentru a obţine fertilizarea pământului şi fecunditatea animalelor, cu scopul obţinerii 

belşugului pentru ţărani. Elementul definitoriu al obiceiului, prezent în toate variantele zonale, este păpuşa 

din lut, cu trăsături masculine, confecţionată de fetiţe. În funcţie de zonă, păpuşa poartă denumiri diferite: 

“Caloian”, “Scaloian”, “Ene-lene”, “Muma ploii” . Iar ca număr se pot face de la una la nouă exemplare. 

Păpuşa gata modelată era îmbrăcată în haine ţărăneşti specifice zonelor respective, cu cămaşă, căciulă, şi 

opinci şi aşezată pe o scândură sau într-un sicriu mic din scoarţă de copac sau papură. De jur împrejur se 

puneau flori. După aceste pregătiri, “Caloianul” era dus cu “alai şi bocete”, de ceata copiilor care mimau 

ritualul de înmormântare, pe câmpul cu semănături, pe maul unei ape, lângă fântână, în grădină, etc. După 

trei zile “Caloianul” era dezgropat, adus în sat şi bocit din nou, pe tot drumul către apa în care urma să fie 

aruncat (în fântână) sau pe care era lăsat să plutească (pe râu, baltă, lac). Odată încheiată această 

ceremonie fetele se adunau la casa uneia dintre ele pentru a face “ghizmanul” (o plăcintă) şi alte mâncăruri, 

la care îi invitau pe flăcăi şi pe ceilalţi săteni, pentru a se “ospăta din pomana Caloianului”. Adesea, cu 

această ocazie se cânta din fluier şi cimpoi, făcându-se horă şi joc, până seara târziu. Dincolo de elementele 

vechi magice cuprinse în ceremonialul acestui obicei, el cuprinde şi valori literar artistice de o mare 

frumuseţe, prezente în textile poeziei de incantaţie: “Iene-Iene, Caloiene,/ Ia cerului torţile/ Şi deschide 

porţile/ Şi porneşte ploile,/ Curgă ca şuvoile,/ Umple-se pâraiele/ printer toate văile,/ Umple-se fântănile,/ 

Să răsară grânele,/ Florile, verdeţele,/ Să crească fânaţele/ Să-s-adape vitele,/ Fie multe pitele/”. 

http://ro.metapedia.org/m/index.php?title=Oltenia&action=edit&redlink=1
http://ro.metapedia.org/m/index.php?title=Muntenia&action=edit&redlink=1
http://ro.metapedia.org/wiki/Dobrogea
http://ro.metapedia.org/wiki/Moldova


 
 

STRUCTURAREA PEISAJULUI DIN JUDEŢUL GALAŢI (IDENTIFICARE ŞI CLASIFICARE) -ETAPA 1- PEISAJUL CULTURAL 
 

163 

 

Drăgaica este un ritual de origine agrară, practicat la 24 iunie prin Muntenia, Moldova și Oltenia, în preajma 

solstițiului de vară. Ritualul vizează prosperitatea și protecția culturilor, mai ales de cereale. Această 

sărbătoare coincide cu sărbătoarea creștină a Nașterii Sf. Ioan Botezătorul. Tradiția cere ca în această zi 

nimeni să nu lucreze pentru că în această zi este cap de vară, iar Soarele joacă pe cer sau stă în loc la amiază. 

Drăgaica se sărbătorește printr-un un dans făcut de un grup de 5-10 fete din care una este aleasă, ca 

Drăgaică. Ea este îmbrăcată ca o mireasă și împodobită cu spice de grâu, în timp ce fetele celelalte se 

îmbracă în alb, poartă un val pe față în care sunt prinse flori de sânziene, iar în mână țin o coasă. Odată 

constituit, alaiul Drăgaicei pornește prin sat și pe ogoare. La popasuri, în special la răscruci, fetele se așază în 

cerc, cântând și executând un dans săltat ale cărui mișcări desenează o cruce. 

Se spune că Drăgaica face ca fructele să se coacă mai repede, ferindu-le de stricăciuni și putrezire. În alte 

părți această sărbătoare are denumirea de Sânziene, dar și mai multe semnificații. 

De asemenea, drăgaica poate desemna și floarea galbenă denumită științific Galium verum, sau sânziană, 

care de obicei înflorește în perioada ritualului. Dacă florile nu sunt înflorite, este semn rău, înseamnă că 

ceva a încurcat desfășurarea anului, sau că oamenii au supărat sânzienele. 

Paparudele 

Sunt expresia unui joc ancestral cu valenţe cosmice, un obicei de invocare a ploii care s-a practicat iniţial la 

echinocţiul de primăvară, apoi în cea de a treia zi de joi după Paşte, în scop preventiv, în ideea asigurării 

ploilor necesare creşterii plantelor şi rodirii recoltelor: „Vara se cerea cerului să aducă ploaie”; „Vara, când 

era seceta mare, era credinţa că dacă umbla Paparuda, vine ploaia”.79  

În decursul vremii, obiceiul a devenit ocazional iar practicarea lui s-a făcut numai în situaţii de secetă 

prelungită. Paparuda este o modalitate de invocare a ploii de către o ceată feminină formată din fete 

curate, împodobite cu boji, care sunt udate în timp ce dansează după un text ceremonial cântat: 

„Paparudă, rudă / Ieşi afar' de udă / Cu găleata, leata / Peste toată ceata / Cu ulcior, ulcior / Peste tot 

popor... / De joi până joi / Să dea nouă ploi, / De marţi până marţi / Să nu contenaţi' / Ploile se varsă / 

Oamenii la masă / Să cemem cu ciuru' / Să umplem pătulu' / Să cernem cu sâta / Să umplem tăgârţa".  

Obiceiul era practicat de fetiţe şi sunt reprezentante ale copilelor preotese zamolxiene, vestale, iar jocul 

este de tip matriarhal. Puteau fi copile de români sau de rudari, frumoase, vesele şi cu armonie interioară.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/24_iunie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Muntenia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Moldova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Oltenia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Na%C8%99terea_Sf._Ioan_Botez%C4%83torul
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2nziene
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Figura 44 -Sursa: 

http://www.viata-libera.ro/societate/31763-spectacolul-paparudelor-la-garboavele-viata-libera-galati 

La joc participau, în funcţie de tradiţie, fete, câteodată şi băieţi, care purtau fustă de boji, şi se plimbau, 

dansau şi cântau prin sat, aşteptând să fie udaţi cu apă de săteni: „ [Paparudele erau acoperite] cu frunze, 

lujere, tufe de boji verzi, înşiraţi pe o sfoară şi puşi la brâu, ca o fustă până la genunchi. De la brâu în sus 

erau dezbrăcate, cu picioarele goale, cu capul gol”; „Bojii sunt legaţi cu vârfurile în jos că să se scurgă apa; 

„De obicei se învelea cu boz peste capul gol. Uneori băiatul îşi mai păstra cămaşa”; „Cu frunze de ferigă sau 

bozie peste cămăşi”; „Cu bozie, îmbrăcăminte zdrenţuroasă. Unii băieţi purtau cârpe negre cu găuri la ochi, 

să nu fie recunoscuţi”; „Paparudele umblau pe uliţă, strigau oamenii la poartă, care ieşeau şi le udau. 

Paparudele se învârteau şi cântau şi la sfârşit aruncau bojii în apă sau în ciutură”; „Le stropeau cu apă, dar 

şi Paparudele umpleau de apă toţi trecătorii”. 

 

 Practici tradiţionale legate de viaţa familială 

În a doua parte a demersului istoric, etnografic şi antropologic, studiul s-a focalizat pe ansamblul de 

practici, reprezentări, expresii, cunoştinţe, abilităţi pe care comunităţile, grupurile şi indivizii le recunosc ca 

făcând parte din moştenirea lor culturală, transmisă din generaţie în generaţie şi recreată în permanent.  

NASTEREA 

Naşterea copilului şi perioada imediat următoare este un moment important în viaţa familială şi era marcat 

prin tradiţii şi ritualuri specifice: „ obiceiurile practicate la naştere erau diverse şi foarte puternice. Ele 

asigurau venirea pe lume a unui nou născut, îl integrau în familie şi în comunitatea sătească, îi protejau 

drumul în viaţă.” 

http://www.viata-libera.ro/societate/31763-spectacolul-paparudelor-la-garboavele-viata-libera-galati
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În comuna Schela există anumite obiceiuri cum ar fi: cumetria, Botezul şi Luatul de Moţ odată cu Naşterea 

Copilului 

Cumetria 

Cind in viata unui cuplu de tineri casatoriti urmeaza sa apara un copil, ei cauta un alt cuplu de persoane 

casatorite, de obicei mai in virsta, care sa le fie cumetri. In felul acesta intre cele 2 cupluri se incheaga o 

relatie de rudenie. Traditia presupune ca numele copilului este ales de cumetri. Copilul, cind va creste, li se 

va adresa celor care l-au botezat cu apelativul de "nan" sau "nana".  

Botezul 

Tatal este cel care, de obicei, declara copilul la Primarie, la Starea Civila, in primele trei zile dupa ce sotia lui 

a nascut. Dupa 40 de zile de la nastere, preotul vine la tinara mama si citeste o slujba religioasa care are 

menirea de a o purifica dupa nastere, purificare care se transmite si pruncului. Cind copilul este destul de 

pregatit sa iasa afara, parintii, cumetrii, rudele, prietenii si copilul merg la biserica. Preotul face o slujba de 

botez, in timpul careia scufunda copilul intr-un vas cu apa numit cristelnita.  

Luatul din moţ 

Dupa un an, cumetrii sunt invitati acasa la copil, pentru o ceremonie care se cheama " luatul din mot". 

Cumatra (sau nana copilului) taie o suvita din parul copilului si o da mamei, spre pastrare. Apoi copilului i se 

aseaza inainte citeva lucruri cu valoare de simbol. Se spune ca viitorul acelui copil depinde de obiectul pe 

care l-a ales. Daca, de exemplu, el alege un creion, se spune ca va fi intelectual 

NUNTA 

Nunta, al doilea eveniment din ciclul vieţii care marchează viaţa familială, este marcat la sat de o tradiţie 

puternică, încărcată de simboluri. 

In mod traditional nuntile erau considerate conventii sociale care aveau rolul de a reglementa diferite 

disensiuni sau de a asigura statutul ierarhic sau financiar al tinerilor casatoriti. In familiile regale nuntile erau 

corelativul tratatelor de pace, soarta intregii natiuni fiind pecetluita de reusita casatoriei. 

Nunta si alegerea nasilor 

Inainte de casatorie, perechea care urmeaza sa se casatoreasca isi alege un alt cuplu care sa le fie nasi. Prin 

traditie, nasii ar trebui sa fie un fel de consilieri ai viitoarei familii si garanti in fata lui Dumnezeu ca acea 

familie va trai in armonie. Ceremonia nuntii presupune trei etape: logodna, cununia si petrecerea. Toamna 

si iarna, cind satenii au hambarele bogate si butoaile pline cu vin, cele trei etape se petrec in aceeasi zi.  
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Gatitul miresei 

In prima faza mirii, nasii, rudele si prietenii merg la Primarie, intr-o zi de sambata. Inainte de plecare, in casa 

miresei, pe muzica de acordeon, nasa gateste pe mireasa cu podoabele de nunta, in fata femeilor prezente 

la ritual. Acest obicei se numeste "gatitul miresei". Felul in care a fost gatita mireasa de catre nasa e menit 

sa-l surprinda in mod placut pe mire si pe alaiul lui. Mirele vine s-o ia pe mireasa de la casa parintilor ei 

insotit de lautari si de barbatii invitati la nunta . 

Ceremonia laica 

Mirii, nasii si rudele apropiate, pleaca impreuna spre Primarie, in chiuituri si claxoane de masini, ca sa dea 

de veste localnicilor ca e o nunta-n sat. La Primarie are loc o scurta ceremonie oficiala, in timpul careia 

Primarul poarta esarfa tricolora. Cei doi miri isi exprima vointa de a se casatori si semneaza in registrul Starii 

Civile. Primarul ii declara oficial casatoriti si le inmaneaza certificatul de casatorie. Nasii sunt cei care 

semneaza ca martori in registrul Starii Civile.  

Ceremonia religioasa 

De obicei la Primaria din Schela vin doar rudele apropiate. (Mai ales atunci cind nuntasii sunt din satul 

Negrea si ar trebui sa mearga pe jos 7 km. doar pentru o ceremonie care dureaza 15 minute). Grosul 

invitatilor merge la biserica si ii asteapta pe miri pentru ceremonia religioasa. La biserica, preotul satului tine 

o slujba in timpul careia citeste pilde din Biblie si da sfaturi mirilor asupra felului in care sa-si dureze casnicia. 

Nasii joaca un rol important in aceasta ceremonie. Ei stau alaturi de miri in fata altarului, in calitate de 

parinti spirituali ai viitoarei casnicii.  

Pregatirea petrecerii 

Dupa ceremonia religioasa, nuntasii se intorc acasa. Se pregatesc pentru petrecerea care va avea loc toata 

noaptea ce urmeaza. Se stie dinainte cu aproximatie numarul participantilor, caci de obicei mirii fac 

invitatiile prin viu grai. Mirii desemneaza 2 tineri necasatoriti, fata si baiat, carora li se zice domnisoara si 

cavaler de onoare(care insa nu au acelasi rol ca la nuntile catolice). Cei doi tineri vor fi cei care vor sta la 

intrarea localului in care se va tine petrecerea si vor pune nuntasilor care sosesc mici flori albe pe reverul 

hainelor.  

Petrecerea 

Ultima etapa, petrecerea propriu-zisa, incepe seara si se desfasoara toata noaptea, fie in curtea unuia dintre 

miri, fie intr-un local special amenajat din sat: Caminul cultural din Negrea sau Casa Casatoriilor din Schela. 

Desi cheltuielile sunt suportate de familiile mirilor, care se numesc socri mari (ai mirelui) si socri mici (ai 

miresei), nasii sunt un fel de administratori ai petrecerii si au grija ca toti mesenii sa se simta bine, pentru ca, 

la sfirsit, ei sunt cei care vor face o colecta pentru perechea care tocmai se casatoreste.  
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Dansul miresei 

Mesenii mananca si danseaza pe muzica populara, cite doi sau mai multe persoane, in cerc, intr-un dans 

care se cheama hora. Pina prin anii 1960 era obiceiul ca mireasa sa danseze singura o melodie in mijlocul 

dansatorilor ("dansul miresei"). Cu timpul, traditia s-a modificat. Acum mireasa danseaza intai cu mirele, in 

centrul cercului dansatorilor, apoi e invitata, pe rind, de ceilalti barbati. "Dansul miresei" este, de fapt, o 

succesiune de dansuri.  

Furatul miresei 

Un alt obicei de nunta la Schela este "furatul miresii". In timpul petrecerii de nunta, un barbat tinar rapeste 

mireasa si o ascunde intr-o camera situata in incinta localului unde se desfasoara nunta. Mirele trebuie s-o 

gaseasca sau s-o rascumpere, oferind un premiu (de obicei un bidon de vin sau o damingeana de rachiu). 

Traditia e menita sa reliefeze faptul ca mirele n-ar trebui s-o piarda din ochi nici o clipa pe sotia lui.  

Jucatul gainii 

In timp ce friptura e pe terminate si nuntasii sunt asezati, o persoana (de obicei o femeie) executa un dans 

traditional printre mese. Ea tine deasupra capului o gaina rumenita. Acest dans se numeste "jucatu' gainii". 

Acea gaina e un dar simbolic pe care mirii il fac nasilor. Nasii fac si ei, la rindul lor, un dar public mirilor, de 

asta data in bani. Este semnalul de inceput al etapei in care "se striga darul". 

Strigatul darului 

Nasul trece pe la mese cu o caciula de astrahan sau cu o galeata. In ea colecteaza bani de la nuntasi. De 

obicei el anunta audienta cu cit contribuie fiecare familie invitata la ajutorarea proaspatului cuplu. Nuntasii 

ofera mai mult sau mai putin, in functie de gradul de rudenie. Niciodata darul mesenilor nu este mai mic 

decit consumatia (estimata intre 30-40 euro, cind nunta se desfasoara acasa la unul dintre miri). 77 

Pe lângă obiceiurile obişnuite, există şi cele specifice fiecărei zone : De exemplu, cel ce anunta pentru prima 

data comunitatea ca va avea loc o nunta sau mai multe, este preotul,  care citeste “strigarile” cu cateva 

saptamani inainte de nunta.  

●    De asemenea, partenerii sunt nevoiti sa poarte pana la nunta o floare alba, artificiala: fata in par, iar 

barbatul la palarie.  

●    Atunci cand mireasa este luata din casa parinteasca au loc tot felul de obiceiuri, care mai de care mai 

interesante : poarta este ferecata cu lacat, tocmai pentru a testa abilitatea baiatului de a se descurca in fata 

obstacolelor ce apar intre el si iubita, scoaterea zestrei in fata casei, masa miresei la care sunt poftiti toti cei 

din alai, dar si iertarile, intalnite si in zona Transilvaniei.  

●    Si in aceasta parte a tarii se practica aruncarea cu bomboane si grau la iesirea din biserica, avand 

                                                 
77 Sursa: http://comunaschela.weebly.com/traditii-si-obiceiuri.html 

http://comunaschela.weebly.com/traditii-si-obiceiuri.html
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aceleasi semnificatii.  

●    In drumul spre casa sau spre localul unde va avea loc petrecerea, localnicii arunca cu apa in fata alaiului, 

simbol al fecunditatii si al belsugului.  

Si, daca ai aflat cele mai importante traditii de nunta din tara noastra, iata care sunt superstitiile asociate 

acestui eveniment. Chiar si cei mai increzatori miri vor acum sa stie care ar fi lucrurile de care sa se 

fereasca. Iata cateva dintre semnele bune, rele, dar si avertizarile celor ce cunosc in detaliu si acest aspect 

al unei nunti: 

●    Daca in timpul ceremoniei din biserica una dintre lumanari arde mai repede, partenerul careia ii 

apartine va muri primul. De asemenea, daca lumanarile se sting mereu, este semn ca acea legatura nu va 

tine.  

●    Ploaia in timpul nuntii este semn bun, prevestind viata imbelsugata si fericita.  

●    Mireasa nu trebuie sa poarte bijuterii cu perle pentru ca acestea simbolizeaza lacrimile ei. 

●    Daca in fata alaiului apare un cosar, o pisica neagra sau un curcubeu, relatia oficializata va fi trainica.  

●    In schimb, semnele rele sunt o maicuta sau un calugar, sau sa iti iase cineva in cale cu o galeata goala.  

●    Se pare ca luna mai si ziua ta de nastere nu sunt tocmai indicate pentru a te casatori. La fel se spune si 

despre casatoriile incheiate dupa lasarea serii.  

●    Mireasa trebuie sa fie atenta la pantofii sau sandale cu decupaj la degete pentru ca pe acolo iese,  se 

pare, norocul partenerilor.  

●    De asemenea, daca vei fi mireasa, alege o  pereche de incaltaminte trainica si comoda pentru ca nu e 

voie sa iti schimbi incaltarile, spunandu-se ca altfel te vei lepada si de barbat.  

●    Doi frati nu trebuie sa se casatoreasca in acelasi an, iar nasa nu este indicat sa fie insarcinata in 

momentul in care devine patronul spiritual al acelui cuplu, si asta pentru ca norocul cu care ii inzestreste pe 

miri reprezinta, de fapt, norocul ce ar fi trebui sa i-l dea copilului.  
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INMORMÂNTAREA 

Priveghiul 

Cind o persoana este pe moarte este chemat preotul, pentru ultima impartasanie. Apoi persoana decedata 

este spalata si imbracata cu cele mai bune haine pe care le-a avut. In Negrea, daca moare o fecioara, ea este 

imbracata in haine de mireasa. Persoana decedata este tinuta in sicriu, pe o masa, intr-una din incaperile 

locuintei sale, timp de 2 nopti. 

 

Bocitul 

In timpul zilei, satenii care au tinut la cel decedat vin si-si iau ramas bun. De asemenea, prezinta 

condoleante familiei. Aduc flori si aprind lumanari in liniste. In Negrea exista inca obiceiul " bocitoarelor". 

Acestea sunt femei in virsta care isi manifesta public durerea, prin strigate si tinguieli, pentru a semnala 

comunitatii ca persoana decedata este regretata de catre familie.  

 

Ultima slujba 

Toata lumea care participa la inmormantare este imbracata in negru sau poarta un semn negru. In a treia zi, 

pe la ora prinzului, se aduna toti cei care vor sa-l petreaca pe mort pe ultimul drum. Preotul satului face o 

slujba acasa la decedat. Pe urma sicriul e asezat intr-o caruta trasa de boi si procesiunea se indreapta spre 

biserica (acolo se tine o alta slujba) si apoi spre cimitir (ultima slujba). 

 

Pomana 

Dupa inmormintare, familia celui decedat ii invita pe toti care au fost la cimitir la o masa data in cinstea 

mortului, masa care se numeste "pomana". De obicei, la pomeni se gateste pilaf (orez fiert si carne de pui) 

si coliva (un desert traditional facut din boabe de griu fierte, nuci si zahar).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 – Cimitir specific ortodox din zona 
Galaţiului; Sursa: wikipedia.com 
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Oamenii şi modul de viaţă.  

 Costumul şi portul popular românesc 

Noţiunea de costum tradiţional autentic se referă la creaţia populară structurată pe anumite elemente de 

stil ce s-au perpetuat în zonele constituite etnografic. 

Româncele au păstrat tradiția de a coase aceste bluze, din generație în generație. Broderia este cusută 

manual și poate fi considerată ca fiind o adevărată operă de artă. Orice model are istoria sa particulară, 

provenind ca stil, din diversele regiuni istorice ale provinciilor românești. 

 În mare, costumele populare românești se pot clasifica pe zone etnografice, numărul zonelor variind între 

40 și 120, totul depinzînd de persoana care face împarțirea și de criteriile folosite. Confecționarea 

costumului popular românesc a pornit de la materii prime produse în gospodăriile țăranilor dar a evoluat 

odată cu trecerea timpului, reprezentând azi o adevărată măiestrie atât în obținerea și decorarea 

țesăturilor cât și a broderiilor. Portul popular are aceeași structură pe tot teritoriul țării noastre dar se 

deosebește de la o regiune la alta prin amănunte cum ar fi croiul, forma și culoarea. 

Piesa principală a costumului popular românesc este cămaşa, termenul de ie fiind atribuit doar cămăşii 

femeieşti. Cămaşa este croită în formă de cruce, dintr-o singură bucată de pânză şi cu o deschizătură în 

partea de sus. Iniţial, aceste cămăşi erau confecţionate din pânză de in sau cânepă, iar mai târziu din 

mătase şi bumbac. 

Ia este o cămaşă tradiţională românească de sărbătoare, confecţionată din pânză albă, bumbac, in sau 

borangic şi împodobită cu mărgele şi broderii la mâneci şi la gât. Croiala: un dreptunghi de pânză, tăiat 

rotund în jurul gâtului şi întărit cu şnur răsucit. Mânecile sunt încreţite atât la umeri, cât şi la încheieturile 

mâinilor. Este un tip de cămaşă scurtă până la talie, spre deosebire de cămaşa anterioară, mai veche, ce 

îmbrăca întregul corp şi se purta dedesubtul hainelor pentru a apăra corpul de 'vrăji şi pericole'. Tehnica 

decorării iei s-a transmis de la mamă la fiică, fapt care a conservat tradiţia şi gustul de la o generaţie la alta. 

Motivele ce împodobesc ia sunt stilizate, geometrice sau inspirate de natură. 

În timp, fineţea materialelor folosite, armonia cromatică, dar şi croiul pieselor de port românesc, ţesute, 

croite şi brodate în casă au fost apreciate de reginele României, Elisabeta şi Maria, dar şi de aristocraţia 

feminină a timpului, care au purtat cu mândrie costumul popular în diferite momente. 
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Figura 46 – Costumul şi portul popular al judeţului Galaţi şi încadrarea la nivel naţional şi regional a judeţului 
Galaţi-Covurlui; Sursa: Eliznik.co. uk 
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Dupa unii autori, în ceea ce priveşte portul popular specific ( RomanianMuseum.com), Zona etnografică 

« Dunarea » are, precum corespondent pentru actualul judeţ Galaţi, următoarele subzone etnografice : 

- In partea de Nord sub-zona Prut (dupa alti  autori – Moldova de Sud)  

- In partea de Sud, spre actualul judeţ Brăila, 

   subzona Covurlui. 

http://www.romanianmuseum.com/
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În microzona Prut, costumul popular (bărbătesc  

şi femeiesc) capătă caracteristici mai sobre, ce îl  

apropie de zona Moldovei, ţinând cont şi de caracteristicile reliefului cu zone colinară şi climă mai aspră. 

În microzona Covurlui, costumul popular este cu elemente cqarcateristice unei clima mai blânde, în care 

culorile devin mai puternice. Interesant este că fota din partea de Nord se transformă în două pestelci 

colorate, diferite ca model între ele.  

 

Costumul popular cuprinde elemente ale portului femeiesc: casâncă, 

cămaşă cu „pui”, cât şi ale portului bărbătesc: pantalon şi haină de 

dimie, brâu ţesut în război, cămaşă cu „pui”.(Satul Fundeni) 

 
 

 

 

 

 

 

 Costumul şi portul popular al altor etnii din judeţ 

Este important de subliniat şi continuitatea privind 

obiceiurile şi prezentarea costumului popular în zona 

Moldovei de dincolo de Prut (Basarabia-jud. Cahul), care ne 

ajută să aducem în actualitate mai bine acele elemente cu 

specific popular, care dincolo de Prut s-au păstrat şi care în 

judeţul Galaţi de multe ori s-au pierdut. 

 

 

 

 

Figura 51 – Ansamblul Doina Covurlui; 
Sursa: www.ccdj.ro 

Figura 52 – Costume populare Moldova (barbaţi) 
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În judeţul Galaţi,de-a lungul timpului s-au aşezat şi alti etnici decât românii : 

-Rromi, Ruşi-Lipoveni, Greci, Evrei şi alte etnii ; 

 

Rromii sunt răspândiţi mai mult în partea de Nord-Vest a Judeţului, în satele Toflea şi Brăhăşeşti. Din datele 

documentare culese, aceştia se ocupă în principal cu ciaunăritul, iar costumul popular este prezentat mai 

jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 – Structura întinderii meseriilor rrome pe teritoriul României; Sursa: 

Figura 54 – Costum specific rrom; Sursa:  
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Lipovenii (Staroveni) stabiliţi în Sudul Moldovei, spre Brăila, şi în Dobrogeaîncă din 1724, au costume 

specifice. 

 

 

Figura 56 – Costum popular specific lipovenesc (femeie-bărbat) 

Sursa: http://rusiilipoveni.files.wordpress.com/2011/05/costum-popular2.jpg 

Figura 55 – Structura minorităţilor pe teritoriul României; Sursa: RomanianMuseum.com 
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Primele aşezări cunoscute ale ruşilor-lipoveni sunt cele din Bucovina. Cele mai multe păreri nominalizează 

satul Lipoveni sau Sokolinţi (cum este numit de către localnici) din judeţul Suceava ca fiind cea dintâi 

localitate infiinţată de ruşii lipoveni (1724) 

Popularea cu staroveri a localităţilor din Moldova precum Manolea, Lespezi, Brăteşti, Dumasca, Târgu 

Frumos, Iaşi este apreciată pentru prima jumatate a secolului al XVIII-lea, iar pentru restul de localităţi se 

indică prima parte parte şi mijlocul secolului al XIX-lea. 

Credinţa ruşlor lipoveni din România este creştin-ortodoxă de rit vechi, păstrată neschimbată incă din timpul 

creştinării Rusiei Kievene în 988 de către cneazul Vladimir Sveatoslavici. Şi în prezent, slujbele religioase se 

ţin în limba slavonă, iar calendarul folosit este cel iulian. 

Din punct de vedere confesional, al apartenenţei la centrul spiritual şi al ierarhiei eclesiastice, în România 

există două orientări religioase ale ruşilor staroveri: 

1. Staroverii de Fântâna Albă („Belaia Krinita” – azi localitate în Ucraina, la 3 km nord-vest de localitatea 

Climăuţi din România). 

2. Staroverii de Novozabkov (localitate în Federaţia Rusă) 

Trebuie precizat că între aceste două ierarhii – Fântâna Alba şi Novozabkov – nu există nici o diferenţă de 

dogmă ori de ritual în oficierea slujbelor sau în săvârşirea tainelor canonice. Existenţa a două orientări în 

sânul aceleaşi comunităţi de staroveri din România se datorează evoluţiei confesionale zbuciumate a 

staroverilor, după schisma religioasă de la mijlocul secolului al XVII-lea. 

În prezent in România sunt înfiinţate aproximativ 43 de Comunităţi Locale. Prima comunitate locală 

constituită a fost cea din Ghindăreşti, jud. Constanţa, chiar la sfârşitul lunii ianuarie 1990. Au urmat cele din 

Timişoara, Bucureşti, Suceava, Tulcea, Galaţi, etc. 

Printre activităţile specifice ale ruşilor-lipoveni sunt cele legate de agricultură, albinărit, morărit, etc. Mulţi 

lipoveni din Moldova sunt cunoscuţi drept buni grădinari. De asemenea, lipovenii au fost cunoscuţi 

dintotdeauna drept buni pescari, asocierea lor cu ocupaţia de pescuit fiind explicată prin prezenţa acestei 

populaţii nu neapărat preponderent îin Delta Dunării, ci în general în vecinătatea apelor. Lipovenii sunt 

recunoscuţi şi ca pricepuţi constructori (bărci, case, acoperişuri de stuf, etc), fiind foarte apreciaţi pe 

şantierele din Transilvania în perioada comunistă, iar mai recent la locurile de muncă din Italia şi Spania. 

Majoritatea bisericilor şi mănăstirilor de rit vechi este construită şi pictată de meşteri renumiţi din rândul 

ruşilor-lipoveni. 

Şi biserica comunităţii din Galaţi a fost construiită şi pictată de astfel de meşteri. Preotul paroh Feodor Trefil 

oficiază slujbele la biserica Sf. Nicolae de vară. pentru mica comunitate a ruşilor lipoveni gălăţeni. Liderul 
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ales al filialei locale este un fost militar, acum pensionar, Mihail Danilov. 

Republica Moldova78 

 

Figura 57 - Costumul popular din Republica Moldova ;  

Sursa : http://www.moldovenii.md/md/section/200/photo/id/1719 

 

Costumul popular femeiesc din Republica Moldova 

Costum femeiesc P. Secrieru Costumul popular moldovenesc destinat pentru femei 

include în structura sa aşa componente ca: învelitoarea de cap, de corp, 

încălţămintea, bijuterii şi accesorii, care reieşind din diferite situaţii concrete sau 

condiţii de funcţionare, importanţa zilei şi sărbătorii, la rîndul său se modifică, se 

schimbă. Toate acestea mai ţin şi de vîrsta şi statutul social al femeii, caracterul 

sezonier şi felul ocupaţiei, simbolistică şi preferinţe, zonă de circulaţie şi etc. 

Ca rezultat al acestor ajustări la situaţii concrete îmbrăcămintea tradiţională a ajuns 

la un şir de variante, care diferă după material, croială, ornamentică, culoare. 

Femeile căsătorite şi cele în vîrstă respectă anumite principii în realizarea costumului, 

preferînd culori mai reţinute, modele de croi mai arhaice şi modeste, utilizînd 

anumite detalii de protejare a costumului, folosind un material ţesut mai simplu. 

Fetele tinere purtau costume naţionale de culori mai deschise şi aprinse, nu purtau 

pe cap unele detalii ca prosopul – ştergarul de îmbrobodit sau şorţul de protecţie 

pînă nu obţineau statutul social de tînără nevastă – femeie căsătorită. 

                                                 
78

 http://www.moldovenii.md/md/section/200/photo/id/1719 

Figura 58 - Costumul 
popular femeiesc din 
Republica Moldova ;  

Sursa : 
http://www.moldoveni
i.md/md/section/200/p
hoto/id/1719 

http://www.moldovenii.md/md/section/200/photo/id/1719
http://www.moldovenii.md/md/section/200/photo/id/1719
http://www.moldovenii.md/md/section/200/photo/id/1719
http://www.moldovenii.md/md/section/200/photo/id/1719
http://www.moldovenii.md/md/section/200/photo/id/1719
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Totodată e necesar să afirmăm că unele aspecte ale creaţiei populare materiale şi spirituale, inclusiv și în 

domeniul costumului, poartă amprenta structurii demografice a zonei etnografice concrete. Aceste mici 

deosebiri se referă la croială, ornamentică, culoarea unor detalii din structura costumului. 

În nordul Moldovei alături de moldoveni locuiesc în unele sate şi ucraineni, în centru avem o zonă etnică 

compactă a populaţiei băştinaşe, iar la sud de rînd cu băștinașii locuiesc şi găgăuzi, bulgari, ucraineni şi etc. 

Prin urmare, în mod firesc, au loc unele influenţe reciproce asupra tradiţiilor vestimentare. 

Cămașa. Costumul femeiesc tradiţional este cel mai decorativ. Una din piesele funcţional-decorative este 

cămaşa din pînză albă. Cea mai timpurie formă de cămaşă a fost cămaşa de „tip tunică” croită „de-a’ntregul”, 

făcîndu-se numai o tăietură unghiulară, pătrată sau rotundă la gît. Cămaşa avea mîneci lungi, se înfrumuseţa 

la gît, jos la mîneci cu desen geometric simplu sau vegetal stilizat. Partea de sus a cămaşei – „piepţii” se 

făceau dintr-o ţesătură mai bună şi mai subţire, iar partea de jos - „poalele” – dintr-o pînză de cînepă sau in. 

O altă grupă a cămaşelor femeieşti, răspîndită pe întreg teritoriul Moldovei este cămaşa încreţită la gît cu 

mînecile croite „de-a’ntregul”. Ea se numeşte „ie naţională” sau „cămaşă moldovenească” şi este cea mai 

decorativă piesă vestimentară a femeilor de orice vîrstă, fiind înfrumuseţată prin diferite tehnici ale 

broderiei. 

Croiala cămaşei constă din dreptunghiuri (pieptul, spatele, mînecile). 

Decorul, „iei naţionale” cuprinde: „dinainţii” sau „pieptul” cămaşei şi mînecile. Se întîlnesc trei variante de 

bază în compoziţia decorului pe mîneci: ie cu mîneci cu dungi verticale brodate „rîuri drepte”, ie cu mîneci 

cu „rîuri oblice pe diagonală” căreia i se spune „ie cu mîneca costişetă”, şi „ie cu mîneca cu stele”. La gît 

aceste ii brodate se încreţesc, formînd gulerul rotund, ce se leagă cu un șiret colorat din fire răsucite. 

Frumos decorate sînt dinainţii şi mînecile, care parţial repetă aceleaşi motive. Decorul mînecii este compus 

din trei componente de bază: „altiţa”, care acoperă umerii, apoi „încreţul” care este o fîşie brodată de o 

singură culoare deschisă (galben, alb, gri, bej...) şi cu motive geometrice, apoi fîşiile brodate pe verticală, pe 

diagonală, sau cu motive dispersate sau în formă de „pomul vieţii”, „spicul”. Ultimele ii cu „pomul vieţii” sau 

„spicul” făceau parte din costumul de nuntă din secolele trecute pînă la mijlocul secolului al XX-lea în 

raioanele Camenca, Rîbniţa şi a. La ele punctul de broderie era punctul „neted” – „butuc” pe fire numărate, 

segmentat „în scărituri” şi „în cruciuliţe”. 

„Iile naţionale” se brodau îndeosebi „în cruciuliţe” şi mai puţin „neted pe fire numărate”, segmentînd 

motivele decorative, fie vegetale sau geometrice în segmente înguste pe care se plasa broderia plină şi 

netedă. Datorită acestei segmentări motivele inclusiv cele fitomorfe se obţineau stilizate. Anume acest mod 

de broderie „broderie netedă pe fire numărate” – „broderie albă” sau „butuc” este acel criteriu prin care 
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deosebim broderiile etnice moldoveneşti şi de cele ucrainene şi ruseşti. 

Alegerea motivelor decorative se bazează pe o reuşită armonizare a altiţei, încreţului, rîurilor de pe mînecă 

şi rîurile de pe piept. Coloristic costumul femeiesc se bazează pe îmbinarea a 2-3 nuanţe cromatice, dar 

deseori se broda și cu o singură culoare, deobicei negru. 

De „iea naţională” se prindeau poalele cămaşei, făcute din stofă mai simplă de cînepă cu bumbac sau in. În 

zile obişnuite şi în zile de sărbătoare femeile căsătorite și mai în vîrstă purtau cămaşe de tip „tunică”, 

„cămaşă cu platcă”, „cămaşă cu petic”, avînd broderie îngustă în jurul gîtului, sau de formă pătrată. 

Catrinţa, fota, şorţul – piesele de la talie în jos. Ele se confecţionau din lînă curată sau lînă şi fire de bumbac 

în urzeală. Mai răspîndită şi pentru toate vîrstele este catrinţa dintr-o singură bucată de ţesătură 

dreptunghiulară (1,6 x 0,8) cu care femeia îşi acoperă corpul de la talie în jos. Materialele etnografice au 

scos la iveală răspîndirea în Moldova circa zece grupe de catrinţe, care se deosebesc prin decor şi tehnica de 

realizare. Avem cea mai răspîndită „catrinţa vrîstată” cu dungi verticale colorate, „catrinţă cu desene alese”, 

„catrinţă cu dungi ridicate”, „catrința iţată”, „catrinţă cu două părţi orizontale” diferit colorate, „catrinţă 

ţesută şi aleasă”, „catrinţă brodată” ş.a. 

Catrinţa la talie se prindea cu o chingă lungă pînă la 3-4 m. 

O altă piesă de la talie în jos este „fota” alcătuită din 2 părţi (din faţă şi la spate), ţesută cu dungi colorate 

orizontale. Fota se purta mai mult de fetele tinere în satele moldoveneşti din zona de Nord a Moldovei şi din  

Cernăuți Bucovina. 

Un singur şorţ de lînă „ales ridicat” cu fire colorate pe fondal negru poartă femeile din sudul Moldovei. 

Tot „şorţ” sau „pestelcă”, dar cusut din ţesătură de fabrică poartă femeile căsătorite din toată Moldova 

pentru a-şi proteja hainele, cînd lucrează în gospodărie. „Şorţul” de protecţie astăzi a devenit un cadou 

simbolic - 20-30 bucăţi la număr, care este dăruit fiecărei femei, care ajută la gătitul, servitul bucatelor în 

cadrul nunţilor de la ţară. 

Sub influenţa modei din oraşe la sf. secolului al XIX – începutul secolului al XX în Moldova se răspîndesc 

forme vestimentare orăşeneşti „rochie”, „fustă” ș.a. 

Îmbrăcămintea de iarnă a femeilor sunt: pieptare, bondiţe, zăbun, scurtă ş.a. Pe timp rece femeile îmbrăcau 

„jaletcă” fără mîneci cusută din ţesătură plină de lînă şi căptuşită cu lînă scărmănată. O altă variantă era 

„bondiţa” sau „pieptarul” cusut din blană de miel, înfrumuseţată deasupra cu motive geometrice aplicate 

sau brodate cu fire de lînă. Bondiţele din blană sunt răspîndite îndeosebi la sudul Moldovei, unde se cresc oi 

pentru blană şi carne. În unele sate este dezvoltat  „cojocăritul” ca meşteşug. Se coase cojoace, bondițe, 

care se înfrumusețează cu piele de altă culoare contrastă. 



 
 

STRUCTURAREA PEISAJULUI DIN JUDEŢUL GALAŢI (IDENTIFICARE ŞI CLASIFICARE) -ETAPA 1- PEISAJUL CULTURAL 
 

180 

 

De mare valoare estetică şi socială pentru femei sunt „învelitoarele de cap” – brobozile, care identifică 

starea lor socială. Fetele tinere obişnuiesc să umble cu capul gol, însă după ritualul nunţii –  „ legătoare 

miresei”, „dezbrăcarea miresei” nănaşa îi pune o basma frumoasă sau o maramă, ce semnifică ca pe  viitor 

fiind nevastă trebuie să umble îmbrobodită. „Marama” din fire de mătase naturală – borangic şi bumbac 

subţire, sau „ştergarul de îmbrobodit” din fire de bumbac gros – „tereplic” şi fire subţiri se ţeseau manual cu 

ornamente florale sau geometrice „alese”. 

În secolul al XX-lea „maramele” şi „prosoapele de îmbrobodit” au ieşit din folosinţă, fiind înlocuite cu 

brobozi şi şalinci, barizuri cumpărate. În dependenţă de ocazie ele se leagă diferit: „sub barbă”, „după cap”, 

„pălărie”, „ca la văruit” ș.a. 

În trecut pînă la război mirele îi făcea cadou de nuntă miresei sale un „şal mare” de lînă adus prin comerţ 

din alte ţări. Acest şal mare deseori servea iarna în calitate de palton. 

Încălţămintea femeilor depindea de ocupaţie, de anumite împrejurări, de anotimp, de vîrstă, de starea 

social-economică ş.a. Femeile sărace în secolele precedente purtau opinci şi ciorapi de lînă. La sărbători ele 

purtau pantofi, sandale sau ghete special cusute de meşteri. 

Costumul femeiesc la anumite ocazii (la drum, tîrg) în trecut era completat cu „traistă”, care reuşit se îmbina 

cu culorile costumului. Drept mărturie vorbesc un şir de variante ale ţesăturilor și motivelor ornamentale 

pentru traistă: „îngusturele”, „traistă vrîstată”, „traistă aleasă”, „traistă în ochiurele”, „ridicată”, „brodată”. 

Pentru ducerea greutăţilor pe umăr serveau „desagii” din ţesătură de lînă cu vrîste orizontale colorate. 

Pentru sărbători costumul femeilor era completat cu bijuterii: inele, cercei, mergele. Femeile înstărite 

purtau bijuterii scumpe de coral, argint, aur. În unele raioane – Camenca, Rîbniţa, Vulcăneşti se purtau 

şiraguri de monete de argint sau aur, numite „moniste”. 

Pentru fetițe se coseau și se brodau costume în stil național ca la femei, dar de proporții mai mici și cu 

desene ornamentale mai simple. 

Putem concluziona unele aspecte ale costumului femeiesc tradiţional: el a fost realizat manual. Broderia a 

stat la baza decorului pe pînzele albe, ţesăturile de casă au cunoscut o varietate bogată pentru hainele 

femeieşti, fiecare femeie avea costumul său irepetabil bine chibzuit cu trăsăturile corpului. În secolul al 

XX-lea costumul tradiţional femeiesc a cedat poziţiile hainelor procurate de tip orăşenesc, el revenind numai 

în cadrul ansamblurilor etnofolclorice de dans, cîntec, la concursurile de folclor autohton. 

 

Costumul popular bărbătesc din Republica Moldova 
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Ansamblul costumului bărbătesc comparativ cu cel femeiesc 

conţine mai puţine variante tipologice şi este decorat mai 

redus. Piesele, care definesc aspectul vizual – decorativ ale 

costumului bărbătesc sînt: cămaşa, iţarii şi brîul, căciula sau 

pălăria, sumanul, cojocul şi mantaua. 

Cămaşa bărbătească conform croielii este cunoscută prin 

răspîndirea unor tipuri de bază: „cămaşa dreaptă tip tunică”, 

„cămaşa cu platcă”, „cămaşa de mire”, „cămaşa cu fustă”. 

Cămaşa dreaptă de tipul „tunică” este o formă arhaică de 

largă răspîndire teritorială în toate zonele Moldovei, 

deosebindu-se după dimensiuni. Se croia „de-a-ntregul” 

dintr-o bucată de pînză (lat de pînză) lungă, care venea în faţă 

şi la spate, pînă la genunchi, fără a avea cusătură pe umeri, 

mîneca largă prinsă de la umăr, cu clini la stan, gulerul drept 

sau guler dublu alăturat în jurul gîtului. Deseori pentru zile de 

sărbători gulerul, mînecile la umăr şi la mangetă, piepţii şi 

poalele se brodau. Cămăşile de lucru în trecut se confecţionau din pînză de cînepă, mai tîrziu din cînepă sau 

in albit cu bumbac. De la sfîrşitul secolului al XIX-lea pentru sărbători, îndeosebi pentru tineri se 

confecţionau cămaşe de bumbac. 

O altă variantă răspîndită o avea „cămaşa cu platcă”, care era dublă, avînd şi căptuşeală. Acest tip avea o mai 

largă răspîndire la sfîrşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea în zona de centru a Moldovei, 

îndeosebi în portul tinerilor, prezentînd după forma croielii o alternativă a cămaşelor de tip orăşenesc. 

Stanul cămaşei la spate şi dinainte era larg şi încreţit. 

În partea de nord a Moldovei, unde se întîlnesc în unele sate şi reprezentanţi ai populaţiei slave, se întîlneau 

şi cămaşe croite cu tăietura gulerului, ce se încheia pe stînga. Ele se îmbrăcau în pantaloni. 

Deosebit de frumoase erau „cămaşele de mire”, care se brodau mărunt cu multă chibzuială de către fete 

pentru ziua nunţii. Acesta era de fapt cadoul miresei pentru mire, adăugîndu-se şi un brîu cu motive alese. 

Ea se broda în cruciuliţe sau neted - „alb”, „butuc” la guler, piept, mangete, tivindu-se pe margini cu găurele. 

Se îmbracă în pantaloni. 

Mai puţin întîlnită în cercetările secolului al XX-lea a fost „cămaşa cu fustă”, care putea fi purtată peste sau 

în pantaloni. Cămaşele bărbăteşti cusute din pînză de cînepă, in sau bumbac ţesute manual astăzi nu se mai 

întrebuinţează în sate, folosindu-se numai cele produse de fabrică. Numai în colectivele etnofolclorice 

Figura 59 - Costumul popular bărbătesc din 
Republica Moldova; Sursa :  
http://www.moldovenii.md/md/section/200/p
hoto/id/1719 

 

http://www.moldovenii.md/md/section/200/photo/id/1719
http://www.moldovenii.md/md/section/200/photo/id/1719
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putem vedea cămaşe brodate deseori pe pînză asemănătoare celei de casă. În secolul al XX-lea decorul 

ornamental cît şi cel cromatic al cămaşelor a evoluat spre o încărcare cu culori vii, motive mărite, care 

vorbesc despre o modificare nu prea reușită sau uitare a tradiţiilor cămaşelor tradiţionale. 

În partea de la talie în jos bărbații purtau pantaloni, care sînt de mai multe tipuri: „izmene”, „iţari”, 

„bernevici”, „nădraji” şi „meşini”. Cele mai răspîndite erau “izmenele”, care vara serveau şi ca pantaloni, 

erau cusuţi din pînză de bumbac cu in, sau cînepă. Mai tîrziu ei se îmbrăcau ca lengerie de corp din pînză de 

bumbac. 

Tipic pentru moldoveni erau „iţarii”, care se coseau din țesătură de lînă cu bumbac şi aveau o lungime de 2 

m, dar fiind şi înguşti se încreţeau pe picior de la gleznă pînă la genunchi. Se purtau vara şi iarna. 

Pe timp de iarnă bărbaţii purtau „bernevici” cusuţi din ţesătură groasă de lînă, lucrată manual și îndesită la 

piuă, de culoare naturală albă, sură. Se întîlneau bernevici fără creţi, se purtau în zile de lucru. Li se mai 

spunea şi „cioareci”. 

Tot pentru iarnă se coseau „nădraji” cu clinuri, din lînă groasă de culoare naturală. Păstorii purtau iarna 

pantaloni din blană de oae, cu miţele înăuntru numiţi „meşini”. 

La sfîrşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea în Moldova se răspîndesc pantalonii de croi 

orăşenesc cusuţi din suman de casă, ţesătură manuală de lînă, vopsită în coloranți naturali (albastru închis, 

cafeniu închis), iar mai tîrziu din postav de fabrică. 

Portul bărbătesc este completat cu anumite haine, care se îmbracă deasupra cămaşei şi anume pentru vară 

– „jaletcă” fără mîneci cusută din postav, iar pentru iarnă „cheptar” sau „boandă” din blană de oaie, frumos 

ornamentată prin aplicaţie. Cînd era mai frig, bărbaţii îmbrăcau „sumanul” – o haină lungă mai jos de 

genunchi făcută din „suman” – postav de casă de lînă de culoare naturală – sură, neagră, cafenie. Sumanul 

de sărbătoare şi pentru cavaleri se ornamenta cu şiret negru răsucit din fire de lînă aspră. 

Pe timpuri reci, ploioase, pentru iarnă şi la drum îndelungat bărbaţii purtau „manta cu glugă”, „burca”, 

cusute din postav gros de casă „pănură, şiac” bătut la chiuă ca să fie ţesătură îndesită pentru a proteja 

corpul de frig. Ţăranii mai înstăriţi pentru iarnă aveau „cojoc” din blănuri de oaie de culoare albă, cafenie, 

neagră. Lungimea cojoacelor era diferită pînă la genunchi şi mai jos. Însă în părţile de nord ale Moldovei şi 

Bucovinei se întîlneşte un fel de îmbrăcăminte de iarnă cusută dintr-o ţesătură groasă realizată cu miţe lungi 

înafară. Acest tip de îmbrăcăminte miţoasă se numea „gubă”, „sarică” şi era îmbrăcată de păstori. 

Bărbaţii numaidecît purtau brîie ţesute din lînă aspră, de o grosime potrivită. Brîiele bărbătești au o lungime 

de pînă la 3 m şi lăţime de 12-15 cm. Brîielor mai late (de 15 cm) le spuneau late de „o palmă domnească”, 

înfăşurînd talia de cîteva ori. La capăt brîiele au franjuri lungi pînă la 20 cm. 
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Brîul serveşte bărbatului nu numai ca element vestimentar, cu care se încinge deasupra cămaşei şi 

pantalonilor, dar are funcţie de protecţie a organelor interne, a şirii spinării atunci, cînd bărbaţii lucrează şi 

ridică greutăţi. Brîiele bărbăteşti sînt de cîteva feluri în dependenţă de ţesătură şi decor. La sudul Moldovei 

bărbaţii poartă brîie roşii ţesute în 4 iţe, late de 30-40 cm. și lungi de circa 3 – 3,5 m..  Puse în două, cu ele 

se înfăşoară de cîteva ori corpul. La nordul Moldovei întîlnim brîie cu dungi colorate pe lungime şi brîie 

„alese cu fusul” cu desene geometrice îmbinate din două culori: roşu cu negru, vişiniu cu verde ş.a.. Brîele 

bărbăteşti şi cele femeieşti sînt unica piesă textilă populară, la care desenul factural se formează din firele 

urzelii şi nu din băteală. Brîiele bărbăteşti se ţeseau de meşteriţe cu experienţă, îndeosebi cele „alese cu 

fusul” şi „alese scorţăreşte”. 

Brîie din piele numite „chimire” cu multe detalii de metal, buzunare se confecţionau de meşteri speciali – 

„curelari”. Mai des le purtau păstorii şi ţăranii înstăriţi. Brîul ales şi cămaşa brodată erau acele atribute, care 

trebuia să le facă mireasa cadou de nuntă mirelui. 

Pe cap bărbaţii purtau vara – pălării de fetru sau pălării împletite din paie, iar iarna – cuşme de formă 

ţuguiată, cusute din pielicică de miel “caracul” de culoare neagră sau brumărie (sură). Cavalerii împodobeau 

pălăria cu panglici de culoare închisă şi pene de păun. În secolul al XX-lea pentru toamnă s-au răspîndit 

chipiuri – „şapcă cu cozoroc”, produse de fabrică. 

Încălţămintea bărbaţilor – „opincile” se făceau manual din piele de porc sau de vită prelucrată în condiţii de 

casă. Acest fel de încălţăminte se întîlneşte şi la alte popoare vecine. Opincile prezintă o bucată de piele mai 

mare decît talpa, care avea pe margine găuri prin care trecea o cureluşă de piele ce aduna această piele în 

jurul piciorului, dîndu-i formă de încălţăminte. Încreţiturile de la opinci formau un vîrf ascuţit (în nordul 

Moldovei), sau fără – în centrul Moldovei. Opincile se încălţau deasupra peste ciorapi de lînă sau obiele albe. 

Ele erau deobicei încălţămintea săracilor. Pentru zile de sărbătoare bărbaţii îşi făceau la comandă la cizmari 

cizme sau papuci din piele neagră. 

Din bijuterii bărbaţii căsătoriţi purtau inele de aur sau argint – „verighete” de căsătorie și cruciulițe. 

Din cele expuse mai sus menţionăm că portul bărbătesc şi femeiesc de sărbătoare sînt decorate mai bogat, 

se coase din ţesături mai scumpe şi mai calitative.  

Se deosebeşte portul popular după caracterul ocupaţiilor. De exemplu, un agricultor vara se îmbraca în 

cămaşă, izmene şi pălărie de paie, pe cînd un cioban purta „iţari” încreţiţi, o cămaşă mai scurtă şi un brîu lat 

de piele (chimir). Deasemenea hainele diferă şi pentru zile friguroase. 

Costum pentru băiețiPortul popular al bărbaţilor cît şi al femeilor era completat pentru anumite cazuri de 

lucru sau drum cu traiste, care sînt asortate după culoare cu gama cromatică a costumului. Traistele sînt 
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cusute din ţesătură specială îngustă de 35-40 cm., în patru iţe cu dungi colorate „traistă vrîstată” sau 

pătrăţele mici „traistă în ochiurele”, cu figuri geometrice alese „traistă aleasă”. 

În perioada contemporană costumul popular tradiţional integral nu se păstrează, decît numai anumite 

detalii (jaletca, brîul, şorţul, cămaşa bătrînească, cojocul, bondiţa, cuşme, traiste ş.a.), şi acestea în anumite 

zone. Se mai pot întîlni unele componente ale costumului la oamenii în vîrstă, la sudul şi nordul republicii, 

care ţin mult la tradiţiile ţesăturilor de mînă, la portul autentic autohton. Pînă în prezent sînt anumiţi 

meşteri în pregătirea unor piese de costum aşa ca: bondiţele şi cojoacele în s. Colibaş, Manta, Văleni, 

Slobozia-Mare ş.a.. 

Cuşme de caracul se coase aproape în fiece sat din nordul Moldovei. Astăzi sînt şi ateliere speciale în 

raioane de prelucrare a pieilor şi coaserea anumitor obiecte vestimentare. Pentru băieți se coseau și se 

brodau costume în stil național ca la bărbați, dar de proporții mai mici și cu desene ornamentale mai simple. 

În condiţiile noilor relaţii economice şi etnoculturale, de extindere a domeniilor de activitate, inclusiv de 

dezvoltare a turismului în Moldova, costumul popular îşi deschide noi funcţii de prezentare a imaginii 

estetice și a măiestriei tehnice a creatorilor populari.  

Datorită unei reveniri la tradiţiile costumului popular, astăzi în multe ansambluri avem costume veritabile, 

care ne reprezintă gusturile estetice şi înţelepciunea creatorilor populari. 

 

 Uneltele de muncă şi practici de folosire a terenului 

Teritoriul judeţului Galati poartă mărturii materiale ale prezenţei omului din timpuri străvechi, preistorice. 

Analiza succesiunii şi repartiţiei dovezilor arheologice de cultură materială arată că teritoriul judeţului a fost 

populat şi a intrat pe circuitul folosinţei umane din timpuri preistorice. 

Cele mai vechi vestigii umane în ţinutul Covurluiului aparţin paleoliticului final şi epipaleoliticului. Culturile 

paleolitice sunt localizate la Bereşti şi la Cavadineşti. Paleoliticul superior a fost pus în evidenţă în nordul 

judeţului, pe moşiile aşezărilor Pleşa, Puricani, Crăieşti, Bălăbăneşti, Şipote, Rădeşti, Băneasa, Suceveni. 

În succesiunea strategică arheologică au fost localizate şi aşezări din neoliticul vechi, aparţinând culturii Criş, 

ce apar sub formă de aşezări neîntărite. Urmele acestei culturi au fost descoperite la Negrileşti şi la nord de 

Tecuci, pe valea Bârladului, la Munteni. La Bereşti au fost puse în evidenţă urme ale culturilor 

Precucuteniene şi Cucuteniene. Cultura Precucuteniană este reprezentată prin ceramică pictată bicromă şi 

tricomă la Stoicani, Măstăcani, Smulţi, Drăgăneşti, Băneasa, Suceveni. Cetăţuia de la Stoicani arată, prin 

resturile culturii materiale, ocupaţiile vânătoreşti, de creşterea animalelor şi de cultură a plantelor, 

practicate de locuitorii acestui teritoriu, ca şi unele meşteşuguri casnice, ca de exemplu olăritul, torsul, 

ţesutul.   
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Continuitatea populaţiei este dovedită de culturile materiale aparţinând perioadei de tranziţie spre epoca 

bronzului, reprezentate prin aşezări de tip "Sălaş" la Stoicani. 

Epoca fierului a lăsat numeroase urme materiale descoperite şi cercetate în peste 15 localităţi actuale, 

arătând pătrunderea unor influenţe ale civilizaţiei greceşti dinspre Dobrogea. Astfel, ceramică şi monede 

greceşti au fost descoperite la Galaţi, Barboşi şi Frumuşiţa, iar la Galaţi se pare că a existat chiar o aşezare 

grecească. Vestigiile arheologice permit reconstituirea unui ax al pătrunderii civilizaţiei şi culturii materiale 

greceşti pe direcţia Histria - gura Siretului - Barboşi - Poiana (Tecuci) - Trotuş - Oituz, ceea ce demonstrează 

intensitatea activităţii materiale şi spirituale a autohtonilor. 

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

prin aşezarea Piroboridava (Poiana, comuna Nicoreşti). 

Viaţa romană a fost deosebit de intensă. Castrul militar de la Barboşi şi aşezarea civilă de pe vatra Galaţilor 

de azi întreţineau legături comerciale cu Moesia Inferioară şi cu Grecia şi Asia Mică pe Dunăre şi Pontul 

Euxin. 

Numeroase urme materiale pun în evidenţă şi perioada migraţiei popoarelor, care au lăsat urme şi în 

toponimia acestor locuri. 

În secolele X-XIII se înscriu şi pe teritoriul actual al judeţului Galaţi forme ale feudalismului timpuriu, strâns 

legate de influenţa bizantină, fapt atestat de numeroase monede bizantine descoperite. În secolele XV-XVI 

sunt atestate de documente istorice scrise, numeroase aşezări, ca de exemplu Blăjerii de Jos (1448), Lieşti 

(1495), Şerbăneştii (1430), Buceştii (1548), Drăgăneşti (1575) etc., iar în secolul al XVII-lea Umbrăreşti (1649), 

Salcea (1695), etc. 

Pe harta lui Dimitrie Cantemir din Descriptio Moldaviae sunt consemnate aşezările Nicoreşti, Poiana, Piscu, 

Corod, Oancea, Adam, Tulucesti, Folteşti, Tecuci, Galaţi. 

La sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul celui de al XVIII-lea apar sloboziile, care duc la îndesirea reţelei 

de aşezări rurale, din care astăzi s-au păstrat Slobozia Băneasa, Slobozia Oancea,  Slobozia Conachi şi 

Slobozia Corni. 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea s-au ivit aşezări rurale noi ca urmare a creşterii producţiei marfă de 

cereale după 1859, a reformei agrare din 1864 şi după împroprietărirea din 1879. 

Diferitele forme de populare - migraţiile, păstoritului agricol, infiltraţiile lente şi colonizările, imigrările 

(lipoveni, greci, bulgari, armeni, evrei etc.) au contribuit la modificarea structurii demografice a judeţului. 

Astfel, popularea a fost stimulată de dezvoltarea agriculturii, de liberalizarea comerţului, de intensificarea 

circulaţiei, de procesele de împroprietărire. 

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, au avut loc frământări social-politice şi conflicte numeroase. 

Acestea au contribuit la accelerarea procesului de destrămare a relaţiilor feudale şi la apariţia şi accentuarea 
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relaţiilor de producţie capitaliste.  

Masele populare din judeţ au acţionat în mişcarea antiotomană din anul 1821 şi în aceea revoluţionară de la 

1848. 

Participarea activă a populaţiei din fostele judeţe Covurlui şi Tecuci la lupta pentru unirea principatelor a 

fost determinată, în bună parte, de faptul că aici au trăit şi activat patrioţi înflăcăraţi ca Alexandru Ioan Cuza 

(care a fost pârcălab de Galaţi) şi Costache Negri (originar din satul Mînjina care astăzi îi poartă numele). La 

Mînjina participau la elaborarea ideilor unioniste personalităţi marcante ale neamului românesc, cum ar fi: 

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

 

Civilizatia piscicola  

In paralel cu marea extindere a civilizatiei lemnului si lutului, in Delta si Baltile Dunarii si pe afluentii sai s-a 

dezvoltat peisajul etnografic piscicol. Abundenta pestelui, pasarilor de balta, a stufului se reflecta in 

ocupatia principala a oamenilor (pescuitul), in sistemul de alimentatie al oamenilor, in utilizarea stufului ca 

material de constructie, in mijloacele de transport pe apa, in folclorul, obiceiurile si credintele legate de apa 

si de peste. Desi s-a restrans neincetat prin inaintarea terenurilor arabile in zonele inundabile din lungul 

Dunarii si raurilor importante, peisajul piscicol, material si spiritual, este inca bine conservat. Un exemplu il 

ofera Calendarul popular care numeste ziua din 17 martie Ziua Pestelui. In aceasta zi, cand se zbate pestele 

in apa inainte de depunerea icrelor pentru inmultire, pescarii nu ieseau la pescuit, ajunau sau prindeau un 

peste mic, il descantau si il mancau crud (Transnistria, Tulcea, Braila, Galati).  

Dunarea si afluentii sai au unit locuitorii din lungul si de pe malurile lor. Cel mai arhaic procedeu de 

traversare a raurilor a fost cautarea vadurilor de apa. Vadul este acea portiune a raului unde panta de 

scurgere se micsoreaza, valea se largeste, iar apele scad in adancime putand fi trecute de om cu piciorul, 

calare pe cal sau cu carul tras de vite. Indiferent in ce directii se orientau drumurile de comert, acestease 

strangeau manunchi la vadurile importante ale raurilor.Simtul de prevedere al romanului de a trece o apa in 

siguranta gaseste deplina acoperire in expresia: Mai bine mergi o zi intreaga in lungul raului, decat sa te 

ineci dimineata. 

Romanii au gasit ingenioase solutii de construire la repezeala a podurilor si podetelor peste ape. Procedeul 

simplu si eficient de a taia un copac lung si a-l sprijini pe cele doua maluri ale raului pentru a obtine o punte 

de picior este intalnit si astazi in majoritatea satelor de munte, deal si podis. Intre trecutul apei cu luntrea si 

podul adevarat a fost o faza intermediara, podul umblator, o podisca sprijinita pe cateva luntre miscata de la 

un mal la altul. Podul plutitor, numit de popor corabie, supravietuieste pana spre zilele noastre. El deservea 

nevoile locale de transport ale satenilor si putea fi usor demontat in caz de pericol. Carmaciul acestei corabii 

era podarul. Acesta trecea de pe un mal pe altul al raului oamenii plecati la munca campului,carele incarcate 
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cu bucate si fan, vitelela pasunat.Nu este exclus ca pesteraurile care taie chei, cu vai abrupte si adanci, sa 

fiexistat, asa cum spun legendele, poduri din piei deanimale.Dupa unele povestiri culese din zona 

etnografica a Muscelului, domnitorul legendar intemeietor de tara, Negru Voda, fiind nevoit sa se retraga 

din fata tatarilor in Cetatuia depe Valea Dambovitei, intinde peste apa un pod din piei de bivol.79 

Vladeşti- 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. 

Lucrări agricole 

Pe cuprinsul comunei Pechea, solul este variat, de la brun-roşcat de pădure, din zonele deluroase, la 

cernoziom, în zona de câmpie. Cele mai fertile terenuri se găsesc pe platourile şi terasele interfluviale, unde 

stratul de humus calcic asigură o bună dezvoltare a gramineelor şi dicotiledonatelor. 

De altfel, formele variate de relief specifice zonei Pechea, cât şi microclimatul, au favorizat dezvoltarea 

tuturor culturilor. Necesarul de apă a fost suplinit prin construirea, în zonă, a unui important canal de 

irigiaţii care, din păcate, în ultimul timp, a fost dat uitării, aflându-se într-o avansată stare de degradare. 

Subliniez faptul că, teritoriul comunei Pechea oferă condiţii propice dezvoltării agricole, cât şi creşterii 

animalelor, surse de venit ce pot asigura harnicilor gospodari un trai bun, fiecăruia însă pe măsura priceperii 

şi efortului depus! De-a lungul timpului, agricultorii de aici au obţinut producţii record, multe dintre ele fiind 

răsplătite cu ordine şi medalii. 

Viticultura reprezintă un sectar de activitate foarte important 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. 

 

 

 

                                                 
79 A fost editat volumul I, Atlasul Etnografic Roman, Habitatul, coord. I. Ghinoiu, Editura Academiei si Editura Monitorul Oficial, Bucuresti 2003, iar 
vol. II, Ocupatiile, este sub tipar la Editura Academiei.  
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 Meşteşuguri şi Meşteri gălăţeni. Tradiţii şi obiceiuri 

Olăritul 

De civilizatia agrara sunt strans legate doua arhetipuri ale genezei: lutul si aluatul. Aluatul, materie sacra din 

care femeia prepara painea si colacul, este, precum alutul, un arhetip al genezei. Intre tehnica confectionarii 

oalei din lut si prepararea painii si colacului din aluat sunt paralelisme tehnologice si spirituale evidente: 

eliberarea spiritului graului din samanta si a spiritului pamantului din trupul Pamantului prin taiere, zdrobire, 

pisare, rasnire, macinare; adaugarea apei pentru obtinerea lutului si aluatului; framantarea si dospirea 

materiei in prefacere, lutul si aluatul; modelarea chipurilor, forme de oale si colaci care poarta numele unor 

reprezentari mitice (Arhangheli, Craciunei, Mucenici, Bradosi etc.); insufletirea chipurilor modelate prin 

ardere sau coacere in cuptor sau sub test. Scoase din cuptor, painea (colacul) si oala sunt animate, au viata, 

si, ca urmare, pot substitui divinitatea si omul in numeroase obiceiuri si practici magice. In vremurile biblice 

Dumnezeu a modelat din lut chipul omului, asa cum omul neolitic modelase din lut si aluat chipurile lui 

divine. Dumnezeu si-a insufletit creatia (omul) sufland viata asupra ei, femeia neolitica si-a animat 

divinitatea din lut (figurinele, vasele) si din aluat (painea, colacii) arzandu-le in cuptor. 

Cel mai cunoscut substitut ritual al omului, atestat din neolitic pana astazi, este oala din lut. In graiul 

popular oala si strachina de pamant sunt termeni obisnuiti de comparatie pentru trupul si sufletul omului. 

Oala are gura, buza, gat, burta, toarta, manusa, mana, picior; cand e bine arsa are glas frumos, cand e 

ciobita suna ragusit; fecioara este asemuita cu oala noua, neinceputa, fataÂ gresita cu oala dogita, iar 

femeia batrana cu harbul si oala hodorogita. In peste 140 de proverbe si zicatori romanesti referitoare la 

vasele de lut, oala este termen polivalent de comparatie pentru om. Oala este un important agent ritual 

manipulat de persoane initiate: vrajitoare, moasa, nanasa, mut, vataf in cetele de calusari etc. Aruncata in 

fantana sau in rau in zilele caniculare ale verii devine mesagerul oamenilor pe langa divinitatea care 

dezleaga ploile; prin spargerea ei la prima scalda a copilului, moasa realizeaza transferul magic al sanatatii si 

glasului frumos de la lutul ars la noul nascut; spargerea oalei curate, neincepute, de nanasa repara la 

casatorie necinstea fetei gresite si altele. Oala poate adaposti insa si spiritele potrivnice omului. De aceea, in 

perioada de lauzie, in noptile si zilele cat sta mortul in casa, in timpul vrajilor si descantatului de dezlegare si 

alungare a spiritelor malefice etc. oalele stau intoarse cu gura in jos pentru a opri cuibarirea spiritelor 

malefice. In cele mai multe sate romanesti, dupa scoaterea mortului din casa, se sparge o oala pe locul 

mortii, pe pragul casei sau la mormant. Vechimea obiceiului este atestata de zicala I s-a spart oala, sinonima 

cu verbul a muri. Lutul este, dupa lemn, a doua materie prima preferata de taran pentru a fi prelucrata 
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artistic.80 

Legendele legate de istoricul și denumirea anumitor localități ce compun GRUPUL de Acțiune 

Locală ”LUNCA JOASĂ A SIRETULUI”, reprezintă de asemenea surse ale patrimoniului imaterial. 

Astfel, fiecare comună în parte are coordonate istorice, prin care se atestă ca şi comună, încă de pe timpuri, 

pentru cei tineri fiind istorie, iar cei bătrani o poveste, în care relatează cu drag ce a fost, ce este şi ce va fi cu 

mediul lor în care au trăit. 

Aşadar comuna Braniștea își trage numele de la cuvântul slav adoptat în limba română, de braniște – “loc 

oprit, rezervat pentru pășune”. E poziționată în apropierea unor așezări străvechi în care s-a dezvoltat 

cultura de tipul Bărșești. Spre est de comuna Braniștea a existat vechea așezare de la Șendreni, unde s-a 

descoperit altarul Roman cu inscripția conducătorului Lucius Iulius Iulianus, zis Rundacio și mai departe la 

10 Km Castrul Roman de la Barboși. 

 

Traditia olaritului în Comuna Braniştea 

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 îşi trage numele de la 

cuvântul slav "branişte" care înseamnă "loc 

oprit, rezervat pentru păşune”. 

La târgul național de ceramică Cucuteni 

desfășurat la Iași meșterii olari din Braniștea 

au prezentat, pe lângă vasele utilitare 

obișnuite (căni, ulcioare, chiupuri de borș), și 

câteva noutăți: tortare mari şi mici (vase în care se păstrau, vara, lichidele, la câmp, numite așa pentru că 

deasupra gurii au o toartă, fiind, astfel, ușor de purtat) și oale de sarmale legate. “Bătrânii mergeau cu 

                                                 
80 Atlasul Etnografic Roman, vol. I, Habitatul: Asezarea, Gospodaria, Locuinta, Amenajarea interiorului, Cimitirul; vol. II, Ocupatiile: Cultivarea 
pamantului, Cresterea animalelor, Sericicultura, Apicultura, Vanatoarea, Pescuitul si Transportul; vol. III: Tehnologia populara Mestesugurile, 
Instalatiile tehnice populare, Alimentatia;Â vol. IV: Manifestarile artistice Portul, Arta populara; vol. V Manifestarile spirituale: Obiceiurile de la 
nastere casatorie si inmormantare, Sarbatorile si obiceiurile calendaristice, Mitologia. 

Figura 60 – Olăritul ca meşteşug 
Sursa: www.ccdj.ro 
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aceste vase, numite tortare, la câmp. Le puneau în pământ pană la gură, iar deasupra așezau un prosop, iar 

lichidele se păstrau foarte reci. Cât despre oalele de sarmale legate, suntem singurii olari din țară care 

facem aceste oale astfel. După ce ardem oala de două ori, o încorșetăm cu sârma, ceea ce îi conferă o mai 

mare rezistență în timp”, a explicat Maria Mocanu. Vasele sunt arse de două ori, iar culorile folosite pentru 

decor sunt toate naturale. “La noi pământul este de o rezistență deosebită, de aceea vasele noastre sunt 

foarte apreciate, atât de cumpărători, dar mai ales de specialiști. Un vas bun, un vas care va rezista în timp, 

trebuie să sune a clopot, să aibă un sunet cristalin, limpede, atunci când îl lovești. Toate culorile noastre se 

prepară din pământ (roșu, negru, abastru), doar la verde adăugăm puțin oxid, pentru că este prea deschis și 

trebuie accentuat”, a detaliat Maria Mocanu. 

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; 

În meșteșugul țesutului se afirmă doamna 

Elena Neagu, din Hanu Conachi (Fundeni), prin 

promovarea de produse ca: ștergare, prosoape, 

fețe de masă, ii,  catrințe, pestelci, cuverturi, 

levicere, trăistuțe, realizate din bumbac și 

borangic, lână, etc. Aavând ca tehnici de 

execuție și finisare manuală în războiul de țesut, 

tivit manual, ornamentare după modele 

tradiționale. 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 - Razboi de ţesut orizontal (Colecţia “Muzeul de istorie 
Galaţi”) 
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Figura 62 – Diferite tipuri de ţesături din judeţul Galaţi de-a lungul timpului, aparţinând Colecţiei „Muzeul de 
Istorie Galaţi” 
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 Figura 63 – ibidem 
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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; 

În arta meșteșugărească a sculpturii putem aminti de Aurel Simionescu, având darul de a modela rame, 

casete, cruci miniaturale sculptate, diverse alte obiecte, realizate din sculptură manuală în lemn de esență 

moale. 

 

 
 
 
Obiceiuri în Comuna Cudalbi 
 
Renumită prin numărul mare de locuitori, dar şi prin actele culturale intense prezente de-a lungul secolelor, 

comuna Cudalbi se deosebeşte de toate satele zonei Galaţi. Această comună se poate lăuda prin 

excepţionala valoare a ţesăturilor din lână, caracteristică specifică parţial zonei Tecuci-Zeletin.  

O a doua valoare o reprezintă cultul calului, mai precis cultul iepei, valoare specifică zonei Galaţi. 

 

 

 

 

Figura 64 – Prelucrarea lemnului; Sursa: Arhivă CCDJ 
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Împletiturile de răchită - Meşteşuguri în zona Lieşti – Iveşti şi Tuluceşti 

Tradițiile comunei Schela 

sunt specifice ca şi în cazul 

tuturor satelor din 

România, fiind reprezentate 

prin ziua comunei care se 

sărbătoreşte în data de 14 

Octombrie.  

Preotul satului celebrează o 

slujbă în cinstea Sfintei 

Cuvioase Paraschieva, 

patron spiritual al comunei 

Schela. Veterani de război 

merg în şcoli şi povestesc 

copiilor despre trecutul 

comunei.  

La Căminul Cultural, Primarul vorbeşte despre proiectele de viitor ale comunei. Urmează un spectacol 

susţinut de artişti invitaţi, de elevii şcolilor generale şi de formaţia de dansuri populare a comunei. 

O altă zi pe care comuna o sărbătoreşte este Ziua Recoltei, într-una din zilele de miercuri ale lunii 

septembrie se sărbătoreşte Ziua Recoltei, în târgul care se organizează săptămânal la Schela. Miercurea e zi 

de târg şi în satul Schela vin oameni din satele învecinate. Prin grija Primăriei, comercianţii locali 

amenajează câteva tonete la care se vinde mâncare şi băutură pentru târgoveţi. 

Pentru comuna Tudor Vladimirescu, patrimoniul cultural şi arhitectural este reprezentat de Mănăstirea 

Vladimirești, care ajută deasemenea şi la dezvoltarea turismului  local şi chiar național. Mănăstirea 

Vladimireşti este situată la 4 km de comuna Tudor Vladimirescu, aceasta fiind un loc de pelerinaj şi hrană 

pentru suflet. Este o mănăstire pentru maici cu sobor numeros de aproape 200 de maici şi se situează pe 

locul doi în țară ca număr de personal. 

De asemenea această mănăstire are şi un muzeu ce deține 106 icoane vechi, din secolele XVIII – XIX, iar aici 

se păstrează şi crucea de porumb cu care s-a însemnat locul Sfântului Altar. 

În Cavadineşti „Parcul natural Lunca Joasă a Prutului va avea cea mai mare suprafaţă pe teritoriul comunei 

noastre, un fapt benefic pentru comunitate. La Vădeni, unde se amenajează cu fonduri europene un centru 

de informare, este şi o microfermă, iar mai sus e o stână. Acolo se poate amenaja o gospodărie ţărănească, 

Figura 65 – Impletituri din răchită; Sursa: ArhivaCCDJ 
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unde se vor putea servi mâncăruri tradiţionale. E un fapt deosebit pentru satul Vădeni şi pentru comună 

pentru că aşa ne va creşte popularitatea şi se va dezvolta zona.  

Un proiect de viitor care va crea un plus de vizibilitate comunei se referă la construcţia unui muzeu al satului, 

ce va fi unicat în zonă. „Am discutat cu cel mai bun cercetător în domeniul folcloric din zonă pentru 

construcţia şi amenajarea unui muzeu al satului. De peste 50 de ani cercetează zona şi cunoaşte specificul. 

Va fi o construcţie aşa cum se realiza în urmă cu 70-80 de ani şi dotată ca atunci. Avem o moară de vânt care 

va fi repusă în funcţiune, deja am vorbit cu cei de la Muzeul din Sibiu. Avem acum peste 250 piese şi unelte 

gospodăreşti ce vor fi aşezate acolo unde le este locul. Prin acest muzeu gradul de vizibilitate al comunei va 

creşte”, a afirmat administraţia locală. 

Despre comuna Smârndan, o comună care trăind in buna intelegere de-a lungul anilor, intr-un areal 

geografic prielnic, comunitatile Smţrdanului au dezvoltat datini si traditii specifice zonei etnografice a 

Moldovei de sud ,impunandu-si totuşi individualitatea prin asimilarea proprie a acestor elemente cat si a 

altora din Ardeal sau Muntenia , de unde am văzut ca au venit unele familii de-a lungul deceniilor. In cadrul 

sărbătorilor de Crăciun si Anu! Nou s-a mentinut obiceiul pregătirii colindelor laice de către cete de flacai 

care in ajunul naşterii Domnului colinda tinerele fete cat si familiile batranilor cu colinde laice . Horeie 

pentru cunoaşterea tinerilor si petirea viitoarelor mirese sunt organizate ca in Ardeal de conducătorul 

cetelor care impaca si muzicanţii. Smardanul are dansuri specifice inspirate din cunoscutele jocuri populare 

„Atacuta” , „ Coasa” , „Ardeleneasca „ si hore simple, deosebindu-se de comunele din împrejurimi. in 

perioada 1930-1945 in comuna a existat si si obiceiul teatrului popular ;Jienii” , manifestare specifica 

Olteniei , implementata de unii intelectuali ce au functionat in comuna. 

 

Meşteri populari  

Olărit: Maria Mocanu Şi Maricel Mocanu din Braniştea (judeţul Galaţi) 

- Obiectele produse: căni, ulcioare, străchini, oale, cratiţe, opaiţe, ghivece, tămâierniţe, etc. 

- Tehnici de execuţie şi finisare: manuală, frământarea lutului, lucru la roata olarului, decorare cu motive 

ornamentale tradiţionale, smălţuire. 

Ţesut – Cusut: Elena Neagu din Hanu Conachi (judeţul Galaţi) 

- Obiectele produse : ştergare, prosoape, feţe de masă, ii, catrinţe, pestelci, cuverturi, levicere, trăistuţe, 

realizate din bumbac şi borangic, lână, etc.  

- Tehnici de execuţie şi finisare : manuală în războiul de ţesut, tivit manual, ornamentare după modele 

tradiţionale. 
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Măşti populare: Paul Buţa (Galaţi) 

- Obiectele produse: măşti populare tradiţionale realizate din materiale naturale: piele, lână, coarne de 

animale, boabe de fasole, seminţe de dovleac, materiale textile, pe structură realizată din pănuşă de 

porumb. 

- Tehnici de execuţie şi finisare : manuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artizani:  

Daniela Constantinescu 

- Obiectele produse: lumânări decorative din ceară inspirate din obiceiurile populare sau realizate în funcţie 

de o tematica dorită, anotimp, personaje imaginate. 

- Tehnici de execuţie şi finisare : manuală 

Sorina Pletea 

- Obiectele produse: împletituri din sfoară decorate cu flori naturale uscate şi lemn, seminţe. 

- Tehnici de execuţie şi finisare: manuală 

 

Figura 66 – Expoziţie de măşti populare Paul 
Buţa; Sursa: Arhiva CCDJ 

Figura 67 – Idem  
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Ştefania Crişan 

- Obiectele produse: păpuşi (din materiale textile, linguri de lemn, tivde, etc.), gospodării miniaturale ce 

reproduc atmosfera satului de odinioară, folosind materiale naturale şi tradiţionale (lână, cârpe, lemn, nuci, 

boabe de fasole, seminţe, lut, textile, piele, etc.) 

- Tehnici de execuţie şi finisare: manuală 

 

Pictori 

 Ina Diana Panamarciuc 

- Obiectele produse : - icoane pe sticlă, lemn, piatră, scoarţă de copac 

 Dănuţ Şi Daniela Lificiu 

- Obiectele produse : - icoane pe sticlă şi lemn. 

 Mihai Dumitrache 

- Obiectele produse : pictură pe sticlă - vitralii 

Ionelia Stoica (Caramalău) 

- Obiectele produse: pictură naivă pe pânză şi ceramică 

Jana Gheorghiu 

- Obiectele produse : pictură naivă pe pânză, piatră      

Doina Moldoveanu 

- Obiectele produse : pictură naivă pe pânză şi obiecte artizanale realizate pe suport de piele, piatră sau 

lemn. 

 

  Sculptori 

 Balaban Neculaiu,  (Comuna Bălăbăneşti, judeţul Galaţi) 

- Obiectele produse: troiţe (de mici şi mari dimensiuni), icoane sculptate în lemn, obiecte decorative 

- Tehnici de execuţie şi finisare : manuală 
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Aurel Simionescu 

- Obiectele produse: rame, casete, cruci miniaturale sculptate, diverse alte obiecte realizate din lemn 

cioplit 

- Tehnici de execuţie şi finisare: sculptură manuală în lemn de esenţă moale – tei / lăcuire. 

 

 Clase de iniţiere 

 Au la bază parteneriate încheiate între Centrul Cultural “Dunărea de Jos” şi autorităţile din localităţile 

amintite şi au ca scop familiarizarea tinerilor, şi nu numai, cu valorile culturii populare tradiţionale. 

 - Clasa Iniţiere Folclor, în comuna Braniştea, instructor Mihai Gheorghe 

- Clasa Iniţiere Olărit, în comuna Braniştea, instructor Maria Mocanu 

- Clasa Iniţiere Ţesut – Cusut, în comuna Braniştea, instructor Dorina Lungeanu 

- Clasa Iniţiere Instrumente Populare, în comuna Braniştea, instructor Aurel Roşu 

- Clasa Iniţiere Folclor, în comuna Şiviţa, instructor Paul Buţa 

- Clasa Iniţiere Folclor, în comuna Cuza –Vodă, instructor Tudoriţa Oprea 

- Clasa Iniţiere Folclor, în municipiul Tecuci, instructor Mitriţa Velicu 

- Clasa Iniţiere Dans Popular, în municipiul Tecuci, instructor Maria Enache 

- Clasa Iniţiere Dans Popular, în oraşul Bereşti, instructor Elena Stegaru 

- Clasa Iniţiere Ţesut – Cusut, în comuna Cavadineşti, instructor Lenuţa Tăune 

- Clasa Iniţiere Dans Popular, în comuna Cavadineşti, instructor Jănica Cîşleanu 

- Clasa Iniţiere Folclor, în comuna Piscu, instructor Balaşa Frumuşanu 

- Clasa Iniţiere Ţesut – Cusut, comuna Vânători, instructor Ecaterina Hulea 
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 Cultura muzicală a judeţului Galaţi 

 

    Figura 68 - Tipuri de instrumente muzicale în Moldova; Sursa: inst_reg_sum.ro 

 
Vioara şi Ţambalul sunt acum instrumentele de bază ale culturii muzicii Moldoveneşti. Înaintea răspândirii 

ţambalului la începutul secolulului 20, cobza era instrumentul principal. Ion Dragoi este unul din cei mai 

renumiţi violonişti din Moldova. 

 
 

 

Figura 69 – Instrumente de bază ; Sursa: http://www.eliznik.org.uk/RomaniaMusic/index.htm- 
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 Ansambluri Culturale Traditionale Folclorice 

Folclorul din această zonă face parte din marea familie a dansului moldovenesc şi a reuşit să-şi demonstreze 

perenitatea şi să-şi sublinieze originalitatea. Întregul repertoriu coregrafic din această parte a ţării apare 

„…ca foarte bine închegat datorită stilului de interpretare şi ariei de circulaţie uniformă a jocurilor populare”. 

Cât priveşte stilul jocului, acesta „…nu se îndepărtează de trăsăturile generale ale jocului românesc, mai ales 

cele din zonele sudice şi estice”. În privinţa formei de desfăşurare, „…jocurile din această zonă au multă 

varietate, folosind cercul, semicercul, coloana şi mai ales jocul în perechi, pe care îl întâlnim în majoritatea 

satelor şi comunelor. 

Întâlnim, de asemenea, o gamă largă de ţinute de braţe, care sunt strâns legate de caracterul paşilor şi al 

formei dansului respectiv”. În ceea ce priveşte categoria jocului, acesta este, cu precădere, referitor la: jocul 

de grup, jocul de perechi, jocul solistic. Lucrarea include peste optzeci de jocuri populare care se practică pe 

raza judeţului şi nu numai, unele jocuri individualizându-se şi prin nominalizarea localităţii. Astfel, „Hora” 

poate fi de la Băleni, Independenţa, Măcişeni, Pleşa, Vânători; „Botineasca”, din Rogojeni / Brăneşti; 

„Cărăşelul” din Găneşti / Bălăbăneşti; „Ciobănaşul” din Independenţa / Cavadineşti / Buciumeni / Lupele; 

„Coasa” din Rogojeni / Cavadineşti; „Nătânga” din Pechea / Fârţăneşti / Bălăşeşti; „Şchioapa” din Cudalbi / 

Măstăcani ş.a.m.d 

Ansamblul Folcloric „Doina Covurluiului” a fost infiintat în septembrie 2001 si este formatia fanion a 

Moldovei de Jos. Valorifica folclor muzical si coregrafic cu specific local, zonal si national. Maiestria 

interpretativa incontestabila in 

realizarea marilor spectacole a 

dus la recunoasterea pe plan 

national si international. 

Orchestra condusa de dirijorul Ion 

Chiciuc, a sustinut diverse 

concerte cu mari artisti ai 

folclorului romanesc: 

Maria Ciobanu, Sofia Vicoveanca, 

Laura Lavric, Ionut Dolanescu, 

Gheorghe Turda, Mioara Velicu, 

Veta Biris, Liviu Vasilica, Valeria 

Arnautu, Maria Butaciu, Dinu Iancu Salajanu, Elisabeta Turcu, Elena Padure s.a. 

Figura 70 – Ansamblul folcloric Doina Covurluiului; Sursa: www.ccdj.ro 
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Trupa de dansatori este condusa de coregrafii Ioan Horujenco si Ion Lazar, care, de-a lungul timpului au pus 

in scena jocuri populare din zona Moldovei de Jos, dar si din Oltenia, Maramures, Ardeal, Bucovina, 

Muntenia, Dobrogea si Vrancea. Conducatorul Ansablului Folcloric „Doina Covurluiului” este muzicianul 

Vasile Placinta. 

„Rapsozii Bratesului” – Tulucesti; 

Prima formaţie corală cu adulţii a fost înfiinţată în anul 1894 de către Antoniu Georgescu – directorul şcolii 

Tuluceşti. Aceasta s-a menţinut în timp deoarece la data de 27.03.1940, la prima Conferinţă Administrativă 

a Judeţului, ţinută la Tuluceşti, formaţia a primit premii de la prefectul judeţului, Gh. Teodorescu. 

Desfiinţată în 1956, se reînfiinţează în anul 1996 la sugestia lui Ioniţă Bratu. 

Participari: la Festivalul de Datini şi Obiceiuri „Tudor Pamfile” din anul 1997 la care a obţinut trofeul şi 

marele premiu; Festivalul de Colinde organizat de Primăria Capitalei – 2002; Festivalul Internaţional de 

Folclor– Galaţi – prima ediţie, 2005; Sărbătorile câmpeneşti din judeţ (Sărbătoarea Bujorului, Sărbătoarea 

Salcâmului) etc. Grupul are un repertoriu valoros de colinde tradiţionale. 

„Colindita” – Piscu; 

Grupul a fost înfiinţat în anul 1991. Repertoriul acestuia cuprinde numeroase cântece populare, precum şi 

colinde tradiţionale autentice. 

În cei peste 19 ani de activitate grupul s-a remarcat prin evoluţia sa la numeroase spectacole şi festivaluri 

naţionale şi internaţionale dintre care menţionăm doar câteva: Festivalul internaţional de folclor muzical 

instrumental „HORA”, Bucureşti, 1995; Festivalul „Duminica, La Florii”, Câşliţa-Prut – 1998; Premiul Special 

al Juriului la Festivalul folcloric “Şezătoarea Fălticeni” - 2000; Trofeul la Festivalul folcloric „Satule, Mândră 

Grădină”, Botoşani – 2008; Premiul Special Al Juriului la Festivalul „La porţile dorului”, Brăila – 2008; Trofeul 

Festivalului de datini şi obiceiuri „Din Bătrâni.....Din Oameni Buni”, Botoşani – 2008. 

„Romancuta” – Pechea; 

Grupul, valorifică genuri diverse ale folclorului local, dar şi obiceiuri şi datini (de iarnă – colinde, cântece de 

stea, capra, plugul ; de vară – caloianul, paparuda) culese de la bătrânii satului. Menţionăm participări la 

Festivalul „Fluieraşul fermecat” de la Braniştea, Festivalul Naţional „Sezătoarea” de la Fălticeni din anul 2004, 

la care au obţinut locul III; Festivalul de „Datini şi Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou – Tudor Pamfile” la Galaţi; 

„Târgul mesterilor populari” organizat la Galaţi; festivaluri internaţionale la Cahul şi Chisinău, în Republica 

Moldova 2004; Festivalul “Copiii de pretutindeni”, 2005 si participări la toate evenimentele locale (sfinţirea 

de troiţe, la Ziua Eroilor, la biserică). 
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“Stefănienii” – Piscu 

Membrii grupului de bătrâni din Piscu s-au reunit în anul 1995. Înfiinţarea acestui grup vocal a avut ca scop 

valorificarea şi promovarea colindelor şi cântecele populare tradiţionale din zonă.  

„Tecucelul” – Tecuci; 

A luat fiinţă la data de 15 septembrie 2004, în aceeaşi zi cu începerea anului I la Clasa externă de „Iniţiere 

folclor” din Tecuci. 

Grupul se distinge prin autenticitatea repertoriului şi acurateţea interpretării. Participari: Emisiunea “Hora 

Prichindeilor”, TVR 2; “Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Crăciun” din Parcul Cişmigiu, 2008, 

2009; Festivalul Internaţional de Folclor „Muzici si Tradiţii în Cişmigiu”,2008, 2009; Festivalul de Muzică 

Populară PERLA DUNĂRII, Galaţi, 2009; “Datini şi Obiceiuri de Paşti” din Parcul Herăstrău şi Cişmigiu, 

participări la Etno TV. Membrii săiau obţinut numeroase premii la diferite competiţii naţionale. 

„Cuzanca” - Cuza Vodă  

Grup înfiinţat în anul 2009. Participări la diferite manifestări în judeţ, “ Târgul meşterilor populari “ 2010 şi 

la Televiziunea Favorit Tv. Membrii, copii şi tineri din localitatea Cuza Vodă, au în repertoriu valoros de 

cântece tradiţionale, colinde şi dansuri populare specifice zonei. 

„Altiţa” - Tecuci  

Înfiinţat în anul 1992 acest grup folcloric este alcătuit din elevi ai Liceului Teoretic „Spiru Haret” din Tecuci. 

„Altiţa”s-a evidenţiat prin realizarea unor „seri româneşti” (spectacol folcloric, întâlnire cu rapsozi, 

prepararea unor mâncăruri tradiţionale, învăţarea unor dansuri populare), prin realizarea de filme cu 

specific etnografic: „Caloianul”, „Proorul Sfântului Gheorghe”, „Hatalul”, „Dar de lumină”, „Dragobetele”, 

„Naşterea”, „Botezul”, „Despre oierit” şi participarea la numeroase concursuri, şi olimpiade pe teme de 

folclor, de rang naţional, obţinând de fiecare dată premii importante. 

„Glasul Odăieşilor”din Odaia Manolachi - comuna Vânători 

Grupul a fost înfiinţat în anul 2009. Au participat la toate manifestările culturale şi religioase locale, au fost 

invitaţi la Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou” 2009, şi la Catedrala Arhiepiscopală din 

municipiul Galaţi, pentru a interpreta colindele tradiţionale specifice zonei. 

„Bujoreanca” - Cavadineşti 

 Ansamblu structurat pe trei generaţii de vârstă (copii, adulţi şi vârstnici). Au un bogat repertoriu de jocuri 

populare tradiţionale, specifice zonei din care provin. 
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 “Datina” – Bereşti  

Înfiinţat în anul 1980, Grupul folcloric “Datina”al Casei de Cultura “Ion Creangă”din Bereşti valorifică scenic 

folclorul tradiţional local. În repertoriul său se regăsesc dansuritradiţionale autentice, precum şi secvenţe 

din folclorul obiceiurilor de iarnă: colinde, plug, stea. De-a lungul timpului, membrii acestui grup folcloric, 

cunoscut până nu demult sub numele “Armonia”.Au participat la numeroase manifestări artistice, 

remarcându-se prinautenticitate şi acurateţea interpretării. 

„Fluierasii” din Branistea. 

Grupul folcloric „Fluieraşii” din localitatea Braniştea a luat fiinţă în anul 1993. Grupul, constituit din copii şi 

tineri interpreţi la fluier, se poate mândri cu numeroase şi apreciate participări la diferite manifestări 

culturale, dintre acestea amintind - ediţiile Festivalului „Fluieraşul fermecat” de la Braniştea; Festivalul 

Internaţional „Hora” organizat în anul 1997 la Muzeul Satului din Bucureşti; un recital susţinut la Ambasada 

Turciei la Bucuresti; Festivalul de „Datini şi Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou – Tudor Pamfile” la Galaţi; 

„Târgul mesterilor populari” organizat la Galaţi; festivaluri internaţionale la Cahul şi Chisinău, în Republica 

Moldova 2004; Festivalul Naţional „Sezătoarea” de la Fălticeni, 2004 şi nu în ultimul rând, Festivalul „Zona 

liberă a muzicanţilor de stradă”, organizat în centrul Bucurestiului, pe Lipscani, în perioada 24-26 iunie 

2005. 
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Figura 71 – Diferite ansambluri folclorice specifice judeţului Galaţi 
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 Evenimente culturale tradiţionale din Judeţul Galaţi 

Programul POMUL VIEŢII 

- Proiect: Tezaur etnofolcloric – cercetare, tezaurizare 

- Proiect: Casa Satului – coordonare metodologică 

- Proiect: ŞTERGARUL – DE LA UTILITAR LA RITUAL -  Cercetare etnografică în Judeţul Galaţi, Raionul 

Cahul, Raionul Reni şi Izmail 

- Proiect: STUPĂRITUL TRADIŢIONAL 

- Proiect: CHIMNIŢA – depozitar al tradiţiei preluctării vinului 

- Proiect CERCUL DE  ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR  ”TUDOR PAMFILE”- Se adresează în special tinerilor, 

specialişilor şi iubitorilor de tradiţie, în vederea cunoaşterii şi valorificării potenţialului etnografic al 

zonei noastre 

Programul urmăreşte tezaurizarea patrimoniului cultural tradiţional. În acest scop, specialiştii efectuează 

deplasări în judeţ şi zonele limitrofe pentru a cerceta zona etnofolclorică a Galaţilor, pentru a culege 

material pe suport video, audio şi foto, pentru a achiziţiona obiecte de colecţie [program lunar] 

Se adresează colaboratorilor şi amatorilor din domeniul culturii din judeţul Galaţi, în vederea coordonării 

sub aspect metodologic a activităţii acestora 

Programul SATUL DIN NOI 

- Proiect: Tânărul şi tradiţia strămoşilor 

- Proiect TABĂRA DE CREAŢIE - iniţierea tinerilor şi nu numai, familiarizarea acestora cu tradiţia 

populară prin demonstraţii de meşteşug, ateliere de creaţie (olărit, ţesut cusut, cioplire lemn, măşti 

populare, împletituri nuiele, ouă încondeiate) 

- Relaţionarea cu şcoala ca instituţie, prin punerea în contact a tinerei generaţii cu patrimoniul 

spiritual specific zonei de sud a Moldovei 

- Desfăşurarea unor activităţi culturale comune 

- Programul se va desfăşura pe durata lunilor ianuarie-iunie, octombrie-decembrie 

Programul RO-ETHNOS 

- Proiect “Răvăşitul oilor” -  Târg pastoral cu valorificarea tradiţiilor populare specifice 

FESTIVALUL FOLCLORIC „DRAG MI-I CÂNTECUL ŞI JOCUL” In Parteneriat Cu Primăria Comunei Cosmeşti 
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FESTIVALUL FOLCLORIC “FLORI DE MĂR” în parteneriat cu Primăria comunei Valea Mărului Festivalul de 

Datini şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou „Tudor Pamfile” 

- La români de sărbători 

- Târgul de Florii 

- La Dunăre de Sânziene 

- Sărbătoarea Salcâmului 

- Sărbătoarea Bujorului 

- Sărbătoarea Teiului 

- Sărbătoare la Brateş 

- Festivalul cântecului şi jocului horincean 

Revitalizarea şi valorificarea unor obiceiuri tradiţionale din judeţul Galaţi. Promovarea tradiţiilor populare 

din zona de sud a Moldovei şi captarea interesului publicului pentru folclorul românesc autentic 

Programul PĂMÂNT ŞI SUFLET 

- Tabăra de Sculptură Lemn Reconstituirea porţii tradiţionale la Muzeul Satului şi a stâlpilor funerari; 

atelier de lucru, demonstraţii de meşteşug 

- Artă şi meşteşug 

- Sărbătoarea recoltei 

- Proiect - Târgul meşterilor populari 

- Târgul de Sfântul Andrei 

Programul urmăreşte promovarea meşteşugurilor locale; înscrierea Galaţiului în circuitul valorilor culturii 

tradiţionale; organizarea de evenimente (târguri, expoziţii, demonstraţii) în domeniul artei populare. 

Programul DOINA COVURLUIULUI 

- Festivalul „Perla Dunării” 

Promovarea tinerelor talente, valorificarea  folclorului local autentic. 

Programul RĂDĂCINI 

- Proiect: „Fiii satului” 

- Proiect „Iarba verde de acasă” 
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Menţinerea permanentă a contactului cu cei care au plecat la muncă în străinătate şi promovarea culturii şi 

tradiţiei zonei în Europa. 

Conservarea şi valorificarea tradiţiilor autentice din zonele judeţului Galaţi şi promovarea lor în rândul 

comunităţilor adoptive. 

Programul RO.MD.UA 

- Costumul popular: unitate şi varietate la Dunărea de jos 

- Etnic Festival Danubian Garland 

- Folk Crafts Heritage, Program Operaţional Comun „România – Ucraina – Republica Moldova” – 

organizarea de evenimente cu specific etno – folcloric: şezători, spectacole, manifestări tradiţionale, 

festivaluri 

Creşterea nivelului de implicare a Centrului Cultural „Dunărea de Jos” în procesul de cooperare 

transfrontalieră. 

Sprijinirea mobilităţii etniilor şi a produsului cultural de calitate. 

Crearea unui spaţiu cultural euroregional în care Galaţiul să ocupe o poziţie cheie. 

Programul ROGVAIV 

- PROIECT ArtMUNDI- Festival al comunităţilor etnice, expoziţie gastronomică, simpozion. 

- Proiect: Seri culturale ale etniilor (spectacole, concerte, festivaluri, expoziţii) 

Promovarea multiculturalităţii prin formarea unei atitudini deschise pentru cunoaşterea istoriei şi culturii 

locale ale etniilor. 

Familiarizarea publicului larg cu diversitatea culturală a etniilor din zona Galaţilor. 

Programul MEMORIA 

- Proiect Ipostaze etnografice – Concurs de film şi imagini document-Expoziţie de fotografie şi 

vizionare de film cu specific etnografic 

- Editare de CD-uri, DVD-uri, pliante, publicaţii 

- Promovarea personalităţilor gălăţene din diferite domenii de activitate 

- Promovarea brandurilor culturale şi nu numai ale Galaţiului 

- Promovarea culturii scrise şi vorbite de autorii gălăţeni 

- Promovarea şi valorificarea potenţialului etnografic al zonei 
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Programul MEGALOPOLIS 

- Proiect “Repere Etnografice “ 

Coagularea în jurul actului cultural de calitate a creatorilor de valori spirituale şi a membrilor comunităţilor 

artistice din cele două judeţe Galaţi-Brăila. 

Oferirea de servicii şi produse culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare în scopul 

creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală. 

Programul INNOCENS 

- „Salonul de artă naivă „Înviere şi lumină” 

Promovarea valorilor culturii populare şi a valorilor Bisericii, revigorarea vieţii satelor prin educaţie 

cultural-religioasă. 

Întărirea sentimentului apartenenţei la comunitate. 

Creşterea rolului „intelectualilor satului” (preot, învăţător, doctor etc.), în definirea personalităţii 

generaţiilor tinere. 

Programul REGIUNEA DUNĂRII 

- Proiect: „Valurile Dunării” 

- Promovarea şi menţinerea diversităţii culturale 

- Promovarea dialogului intercultural 

- Integrarea culturală a zonei în circuitul european 

- Facilitarea accesului artiştilor şi creatorilor din judeţul Galaţi la medii culturale din alte ţări dale 

Europei 

- Impulsionarea turismului cultural 

Proiect: VALORI AUTENTICE ALE CULTURII POPULARE DIN JUDEŢUL GALAŢI 

- Evidenţierea unor oameni, locuri, obiceiuri, tradiţii din zona noastră, aducerea valorilor autentice 

ale culturii noastre populare în faţa marelui public şi a membrilor comunităţii unde aceştia/acestea 

s-au dezvoltat. 

 

 

 



 
 

STRUCTURAREA PEISAJULUI DIN JUDEŢUL GALAŢI (IDENTIFICARE ŞI CLASIFICARE) -ETAPA 1- PEISAJUL CULTURAL 
 

209 

 

 Personalităţi de seamă din Judeţul Galaţi 

In Tinutul Galatiului s-au nascut sau au activat oameni de valoare, personalitati de renume national si 

international din domeniul  ştiinţelor, literaturii, muzicii, artelor plastice şi din alte domenii, dintre care 

amintim:  episcopul Melchisedec Ştefănescu, episcopul Iosif Gafton, academicianul Constantin Levaditti, 

fondatorul inframicrobiologiei, romanciera Hortensia Papadat Bengescu, actriţa Fani Tardini, fondatoarea 

teatrului gălăţean, folcloristul Tudor Pamfile, Octavian Buhociu, etnolog si folclorist, compozitorul Iosif 

Ivanovici, autorul valsului „Valurile Dunării", care a fost dirijor al Fanfarei Regimentului 11 Siret din Galaţi, 

Compozitorul si dirijorul Ioan Buhociu , pictorul Nicolae Mantu, pictorul Gheorghe Petrascu, acad. Iorgu 

Iordan, muzicologul Dimitrie Cuclin, pianistul şi compozitorul Valentin Gheorghiu, pictorul Camil Ressu şi 

acad. Anghel Saligny, arhitect şi inginer, constructorul Silozului din Portul Galaţi, Nae Leonard, prinţul 

operetei româneşti şi scriitorul Costache Negri , generalul Alexandru Cernat, care a condus armatele române 

la Plevna, generalul si omul politic Eremia Teofil Grigorescu,  matematicienii Victor Vâlcovici şi Dan Hulubei, 

dr. Paul Bujor, poetul Ioan Neniţescu, Vasile Alexandrescu Urechia, istoric şi scriitor, fondatorul bibliotecii 

care-i poartă numele, istoricul Paul Păltânea, membru al Academiei Internationale de Genealogie, scriitorii 

Jean Bart şi Iordan Chimet, poetul Grigore Hagiu, Stefan Petica, poet si ziarist, Manuela Cernat, teatrolog, 

soprana Ileana Cotrubaş, compozitorul Temistocle Popa, actriţa Marcela Rusu  şi interpretul de muzică 

uşoară Alexandru Jula.   

 

5.3.1.2.Patrimoniu material 

 Muzee şi colecţii privind cultura populară în judeţul Galaţi 

Muzeul de Istorie 

A fost inaugurat la 24 ianuarie 1939 sub denumirea Muzeul "Vila Cuza Voda", avand la baza colectia 

institutorilor Paul si Ecaterina Pasa. Ulterior, acesteia i s-a adaugat colectia ilustrului carturar Vasile 

Alexandrescu Urechia, fondatorul bibliotecii ce-i poarta numele, colectie ce cuprindea obiecte de 

paleontologie, arheologie, numismatica, etnografie etc. Pana in 1956 muzeul a pastrat un profil mixt, avand 

sectii de stiintele naturii, istorie si arta plastica. Din acest an, prin infiintarea Muzeului de Arta si a Muzeului 

de Stiintele Naturii, muzeul prezinta numai exponate referitoare la istoria poporului roman, a locuitorilor 

judetului Galati. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Cernat
http://ro.wikipedia.org/wiki/Victor_Vâlcovici
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paul_Bujor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Alexandrescu_Urechia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paul_Păltânea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jean_Bart
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iordan_Chimet
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Muzeul de Istorie Galati a pornit cu un patrimoniu modest de 460 de bunuri, ajungand astazi la peste 50.000 

de bunuri. Institutia cuprinde sectii de sine statatoare: Muzeul "Casa Cuza Voda", Casa Memoriala 

"Costache Negri" (de la Manjina), muzeul propriu-zis si lapidarium-ul. In actuala cladire din str. Iancu Fotea, 

edificiu construit in 1911, monument de arhitectura, muzeul functioneaza din 1988. Expozitia permanenta 

prezinta istoria judetului Galati in context national, reflectand etapele istorice ale Romaniei, asa cum s-au 

manifestat la Dunarea de Jos, pana la 1 Decembrie 1918. Muzeul editeaza anuarul "Danubius" si dispune de 

o biblioteca documentara cu peste 8.000 de volume de lucrari stiintifice si publicatii de specialitate. 

Colectiile muzeului cuprind piese si unelte din paleolitic, neolitic, epoca bronzului si fierului, bunuri 

apartinand culturii grecesti si romane, medievale si numismatica. Acestora li se adauga documente, carte 

veche, arta decorativa, valori filatelice romanesti, cusaturi si tesaturi taranesti, unelte si accesorii din 

industria taraneasca, piese, aparate, unelte si masini industriale. Atrag, in mod deosebit, atentia bunurile 

culturale referitoare la viata si activitatea lui A.I. Cuza, C. Negri si M. Kogalniceanu. La sediile sale, muzeul 

organizeaza expozitii temporare, pe langa cele permanente, simpozioane, dezbateri, mese rotunde si alte 

manifestari care au scopul de a valorifica exceptionala mostenire culturala si spirituala a comunitatii 

galatene. Colaborarile in plan stiintific cu alte institutii din tara si strainatate, interesul publicului si al 

Figura 71 – Muzeul judeţean de istorie Galaţi; Sursa: 
http://www.skytrip.ro/muzeul-judetean-de-istorie-din-galati-din-judetul-galati-ob-2252.html 
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cercetatorilor pentru patrimoniul muzeului sunt o confirmare a importantei si modelului local de 

comunitate deschisa si prospera. Din 1996 muzeul s-a extins prin darea in folosinta a sectiei Lapidarium, un 

spatiu expozitional unic in tara, in care sunt expuse obiecte de mari dimensiuni: sarcofage, Altarul votiv de 

la Sendreni (pe el se afla inscriptia Lucius Iulius Iulianus qui et Rundacio), mormantul de inhimatie al lui 

Innocens ( descoperit in 1979 in statiunea arheologica de la Tirighina Barbosi, ce poate fi considerat cea 

dintai dovada a crestinismului la Dunarea de Jos), fragmente de coloane romane, amfore romane si 

bizantine, materiale apartinand industriei tegulare (tigle, olane, caramizi) cu stampila COHORS II 

MATTIACORUM, stele funerare etc.81 

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii  

Infiintat in anul 1956 (Muzeul de Stiintele Naturii) s-a organizat pe baze stiintifice, incepand din 1959. In 

colectiile sale, este relevata fauna si flora specifica zonei de la Dunarea de Jos. Valorificarea culturala si 

stiintifica s-a facut prin expozitia permanenta, expozitii temporare, sesiuni de comunicari, simpozioane si 

publicatii.  

COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII DE LA DUNAREA DE JOS face parte din marile muzee de stiinte 

ale naturii din Romania. Cu o istorie scurta , de aproximativ 50 ani, incepand cu anul 1990, muzeul intra 

intr-o etapa noua de dezvoltare si modernizare prin promovarea unui proiect ce-i schimba structura si 

amploarea.  

INSTITUTIA MUZEALA este amplasata pe o suprafata de 18h pe malul stang al Dunarii la Galati pe care se 

dezvolta Gradina Botanica si noua cladire a Muzeului. Gradina Zoologica este situata in Padurea Garboavele, 

pe o suprafata de 7h, la 17km NV de Galati. 

OBIECTIVELE MUZEULUI sunt: cercetarea si conservarea biodiversitatii ecosistemelor naturale, imbogatirea 

patrimoniului stiitific, promovarea de proiecte privind monitorizarea poluarii mediului inconjurator. 

Educarea ecologica pentru conservarea naturii se realizeaza prin proiecte expozitionale moderne aflate in 

diferite faze de executie precum Gradina Botanica, Acvariul, Planetariul, Gradina Zoologica, Ecosisteme 

Acvatice, etc. 

GRADINA BOTANICA - Infiintata in anul 1990 ca sectie a unei noi institutii muzeala "Complexul Muzeal de 

Stiintele Naturii", Gradina Botanica domina malul stang al Dunarii la Galati. Tematica Stiintifica elaborata in 

anul 1996 este baza de lucru pentru plantarile efectuata, ce au innobilat o suprafata de teren de 15 ha, 

degradata, cu o parte din fitodiversiunea zonelor geografice ale globului. Colectiile de plante din zonele 

tropicale si subtropicale (cactusi, euforbii, palmieri,crotoni, muscate, begonii, etc.) vor putea fi admirate la 

                                                 
81

 http://www.primaria.galati.ro/portal/pagini.php?page_id=3&tip_str=muzeu&cont=1 

http://www.primaria.galati.ro/portal/pagini.php?page_id=3&tip_str=muzeu&cont=1
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sfarsitul anului 2004 intr-un spatiu nou:sera si palmariu pe 2500 m2 , ce se afla in constructie.  

FLORA ASIEI -  Cochetul rozariu infiintat pe un fost loc de depozitare a gunoaielor din oras cuprinde peste 

200 soiuri de trandafiri, tinde sa devina o sursa genetica importanta in aceasta parte a tarii. Se afla intr-o 

extindere continuo urmand a fi intregit cu specii de trandafiri clasici si din flora spontana ce-i va ridica 

valoarea stiintifica.  

Flora si vegetatia Romaniei se impune de pe versntul sudic insorit al gradinii prin speciile de arbori si arbusti 

- peste 3000 exemplare. In luna mai tufele de bujori te vor atrage prin petele rosii de culoare.  

Daca treci podetul si mergi spre nord ai sansa sa treci prin "padurea de arama" (multe specii de stejar) spre 

"padurea de argint" - peste 40 exemplare de mesteceni. Coniferele, prin diversitatea si densitatea lor te vor 

racori in zilele toride ale verii.  

COLECTIE DE CACTUSI - Gradina japoneza cu lampionul, cascada, lacul si nuferii te invita la meditatie si 

recreere.Pe axul principal al gradinii ochii dumneavoastra sunt incantati de diversitatea coloritului si formei 

plantelor ornamentale.  

PLANETARIU 

Situat la etajul al-2-lea, pe terasa superioara a cladirii - terasa circulabila si cu posibilitatea de belvedere - 

planetariul da arhitecturii muzeului o nota de originalitate, avand un auditorium are 54 locuri.  

ACVARIU - Planul tematic cuprinde: Pesti exotici din America de Sud, Lacurile Africane Tanganika si Malawi. 

Vom recunoaste cativa locuitori ai acestor lacuri vechi, de varsta tertiara, unice in lume prin numarul mare 

de pesti endemici: multi sunt supravietuitoriai unor faune vechi si ale caror rude mai apropiate se afla la 

distanta mare.  

ZOO GARBOAVELE - Pasari si mamifere rare si foarte rare din eurasia.Tematica elaborata in 1997 impreuna 

cu specialisti de la "EUROPEAN ASOCIATION OF ZOOS AND AQUARIA".  

Ca principale obiective sunt : conservarea speciilor rare de animale, educatie pentru conservare. 

Muzeul de Arte Vizuale Contemporane 

Infiintat in 1956, Muzeul de arta din Galati cuprindea la data inaugurarii 148 de lucrari apartinand unor 

artisti din toate perioadele. In 1967, dupa 11 ani de existenta, cand patrimoniul sau crescuse la 889 de 

opere, muzeul a fost instalat in cladirea monumentala a fostului Palat Episcopal, inaugurata la 8 septembrie 

1901, monument de arhitectura. 

O data cu mutarea in noul sediu, muzeul si-a schimbat si profilul, devenind muzeu de arta moderna si 

contemporana. In primavara lui 1973 s-a intitulat Muzeul de Arta Contemporana, iar din 1991 si-a schimbat 

titulatura in Muzeul de Arta Vizuala, urmarind prin aceasta, pe langa abordarea ramurilor traditionale ale 
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artelor plastice si prezentarea domeniilor ce compun creatia de imagine specifica civilizatiei contemporane: 

arta designului, arta imaginii dinamice cineo-video, arta  

scenografica si a dansului, arta ambientului urban etc. 

A fost primul muzeu de arta contemporana romaneasca, conceput astfel incat sa prezinte cele mai noi 

tendinte ale fenomenului plastic din secolul XX. Aproximativ 400 de lucrari existente in salile de expunere si 

in aer liber, in parcul muzeului, constituie o selectie dintr-un patrimoniu mult mai amplu, completat adesea 

cu patrimoniul virtual, al artistilor contemporani, cultivati cu consecventa in cele aproape patru decenii de 

existenta. Muzeul detine si o valoroasa colectia apartinand perioadei interbelice reprezentata de: Th. Pallady, 

Gheorghe Petrascu, Stefan Dimitrescu, Nicolae Tonitza, Camil Ressu, Nicolae Darascu, Lucian Grigorescu, 

Iosif Iser, Jean Al. Steriadi sau Marius Bunescu. 

Interesul pentru peisaj, pentru figura umana se coreleaza la artistii mentionati cu dezvoltarea unui limbaj 

plastic ce dezvolta lectia postimpresionismului in modul de tratare a formei, dar si o tendinta catre sinteza ei 

si o sensibilitate pentru culoare, ce-si gasesc motivatii in traditii mai vechi, autohtone.  

Avangarda romaneasca din primele decenii ale secolului XX este marcata in expunere de lucrari 

reprezentative semnate M.H. Maxy, Corneliu Michailescu, Irina Codreanu, Milita Petrascu sau Victor 

Brauner, ultimul nume de rezonanta europeana, ala carui creatii sunt prezente in mari muzee ale lumii. 

Lucrarile lui Corneliu Baba si Alexandru Ciucurencu, cei doi maestri care au conturat scoli de pictura in arta 

romaneasca, au o valoare sporita din perspectiva istorica. In colectia de pictura semnata de Ion Tuculescu 

predomina lucrarile din ultima sa perioada, cea totemica. Printr-o viziune diferita se impun lucrarile lui 

Dumitru Ghiata, desi universul rural, folcloric este ca si la Tuculescu - zona de inspiratie a pictorului. 

Cea mai insemnata parte a patrimoniului si a expunerii permanente a muzeului o constituie insa creatia 

romaneasca din perioada 1967 - 2000, din care se detaseaza cateva personalitati si directii reprezentative. 

Culoarea este una din temele plastice majore ale picturii romanesti contemporane. Ea capata valente 

spirituale la Ion Nicodim, in picturile lui cu o cromatica decantata, vibrand pe suprafete mari. Pictura lui Ion 

Salisteanu este o vizualizare a vitalitatii, a captarii luminii pe intinderea panzei. Seria " Vagetatiilor" lui Ion 

Pacea, constituie elaborari ale unor forme naturale, dar si ale elementelor decorative din scoartele populare. 

Ion Gheorghiu, una dintre cele mai reprezentative personalitati ale picturii romanesti, se situeaza, ca si 

ceilalti artisti amintiti, la confluenta dintre abstract si figurativ prin monumentalele lui " Gradini 

Suspendate" realizate in armonii incandescente. 

Conceptualismul marcheaza creatia unor artisti cum sunt: Horia Bernea, Marin Gherasim, Sorin Dumitrescu. 

Horia Bernea una dintre cele mai complexe figuri ale culturii noatre, creator de mare forta si rafinament, 

repune in discutie in seria " Dealurilor" problema stilului ce devine obiect de investigatie, de cunoastere a 

artistului. In pictura lui Marin Gherasim, sacrul se dezvaluie prin intermediul semnelor provenind din 
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ordinea geometrica a unor elemente arhitecturale medievale sau populare care fac trimitere la o 

spiritualitate straveche, autohtona. In aceeasi zona a neo-bizantinismului evolueaza si pictura lui Sorin 

Dumitrescu. 

Una dintre personalitatile de anvergura ale sculpturii contemporane romanesti a fost George Apostu, din 

opera caruia muzeul detine un numar insemnat de lucrari: " Laponele" si " Fluturii" lui par sa faca parte 

dintr-o lume cu legi proprii, configurand o relatie complementara intre om si natura si evocand o veche 

civilizatie a lemnului cu accente arhaice. Reperele brancusiene ale acestei viziuni, pot fi regasite si la 

sculptorii Ovidiu Maitec, Napoleon Tiron sau Iliescu Calinesti ale caror opere sunt expuse in salile muzeului. 

Arta decorativa este prezenta in cele doua sali monumentale ale muzeului, de la parter si de la etaj, 

destinate vernisajelor si manifestarilor artistice unde exista o interferenta intre arte: artele vizuale, balet, 

muzica etc. Sunt expuse tapiseriile unor artisti consacrati cum ar fi: Ana Lupas, Gratiela Stoichita, Riti si 

Peter Iacob, Serban Gabrea, Serbana Dragoescu. 

Expozitiile temporare, manifestarile cele mai diverse dedicate iubitorilor de arta (ghidaje tematice, lectii de 

istoria artei, de educatie estetica, taberele de creatie organizate aici, spectacolele inspirate din istoria 

costumului etc) fac parte din viata specifica muzeului, imprimandu-i un dinamism ce-l integreaza in 

contemporaneitate si din perspectiva prospectarii, valorificarii patrimoniului contemporan si al relatiei cu 

publicul. 

Muzeul Orăşenesc Tecuci 

Înfiinţat pe baza colecţiilor particulare ale lui Mihai Dimitriu şi Constantin Solomon, într-o clădire donată de 

Teodor Cincu. Muzeul a funcţionat până în 1934 în cadrul Liceului comercial din localitate. 

Muzeul "Vatra Cu Dor" 

Amplasarea sa este în satul Şiviţa, judetul Galaţi, circa 25 km de oraul Galaţi, pe DN 26. 

In satul Sivita, la aproximativ 15 kilometri de Galati, se afla o gospodarie traditionala, construita de 

"mesterul" Paul Buta, din banii proprii, pentru a ilustra traditiile folclorice din zona Covurluiului. 

Paul Buta este actor la Teatrul Muzical "Nae Leonard", dar este si un mare iubitor si interpret de folclor, fiind 

cunoscut si prin expozitiile sale de masti populare traditionale si in Italia, unde a participat de mai multe ori 

la Festivalul de la Venetia, dar si la Paris, Londra si Bruxelles. 

Pasiunea lui Paul Buta pentru traditiile folclorice din zona Covurluiului, pe punctul de a fi pierdute dupa 50 

de ani de cooperativizare si inlocuire a folclorului autentic din satele galatene cu "cultura gumarilor", l-a 

determinat sa incerce pe cont propriu, fara sprijinul vreunei institutii, construirea acestei gospodarii 

traditionale. A cumparat o casa din satul Sivita si a amenajat-o dupa traditiile zonei si cu obiecte colectate 

din satele galatene. 
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Centrul Cultural « Dunărea De Jos » 

 

Figura 72 – Sediul Centrul Cultural „Dunărea de Jos”; Sursa: ccdj.ro 

 
Este primul muzeu de arta contemporana romaneasca din tara. A fost inaugurat in anul 1967 si a fost 

conceput scructural sa prezinte cele mai noi tendinte ale fenomenului plastic in devenire, destinatie pe care 

si-o pastreaza si la acest inceput de mileniu. 

Aproximativ 400 de lucrari existente in salile de expunere si in aer liber, in parcul muzeului, constitue o 

selectie dintr-un patrimoniu mult mai amplu, completat adesea cu un patrimoniu virtual, din atelierele 

artistilor contemporani, cultivati cu consecventa in cele aproape 4 decenii de existenta. 

Patrimoniul muzeului cuprinde creatii de arta romaneasca din a doua jumatate a secolului XIX si din secolul 

XX (Teodor Aman, Nicolae Grigorescu, Octav Bancila, Theodor Pallady, Gheorghe Petrascu, Stefan Dimitrescu, 

Nicolae Tonitza, Camil Ressu, Lucian Grigorescu si multi altii) reprezentanti ai avangardei romanesti (Victor 

Brauner, M.H. Maxy, Mattis-Teutsch, Marcel Iancu , Irina Codreanu, Milita Petrascu, etc..) si lucrari ale 

artistilor care formeaza o punte de legatura intre prima si a doua jumatate a secolului XX (Corneliu Baba, 

Alexandru Ciucurencu, Ion Tuculescu, Henri H. Catargi, Dumitru Ghiata, Rudolf Schweitzer- Cumpana , etc..). 

 

Case memoriale 

Casa memorială „Hortensia Papadat-Bengescu” Comuna Ivesti : profil: memorial 

 

Figura 73 - Casa „Hortensia Papadat Bengescu”: Comuna 
Iveşti, Judeţul Galaţi; Sursa: migl.ro 
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Casa Rurală „Ion Avram-Dunareanu” Comuna Suhurlui: - profil: etnografie locală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Memorială "Costache Negri"- profil memorial 

 

Figura 75 - Casa Memorială "Costache Negri"; Sursa: migl.ro 

 

Muzeul a fost înfiinţat în conacul familiei lui Costache Negri, construit la începutul secolului al XIX-lea, în 

stilul casei ţărăneşti din Moldova, de tip evoluat. 

În anul 1943 clădirea a fost declarată monument istoric şi s-a luat hotărârea de a fi transformată în muzeu. 

Această intenţie s-a materializat abia după 25 ani, actuala formulă organizatorică fiind inaugurată la 21 mai 

1986. 

În cele şapte săli de expoziţie se regăsesc mobilier şi piese de artă decorativă (din renumite stiluri europene 

Figura 74 - Casa Rurală „Ion Avram-Dunareanu” Comuna Suhurlui; Sursa: migl.ro  
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din epocă), picturi, fotografii şi documente relevante pentru viaţa şi activitatea scriitorului şi omului politic 

Costache Negri (1812 - 1876), familiei şi colaboratorilor săi. 

 

Casa Cuza Voda - Galaţi 

În această clădire a locuit Alexandru Ioan Cuza 

(primul domnitor al Principatelor Române), în 

perioada 1844 - 1859, cât a deţinut funcţia de 

preşedinte al Judecătoriei şi pârcălab al 

judeţului Covurlui. În 1937 ia fiinţă "Asociaţia 

Cuza Vodă", care avea ca scop, printre altele, 

să restaureze casa şi să o transforme într-un 

muzeu. Donaţia învăţătorilor Ecaterina şi Paul 

Paşa a constituit nucleul preconizatei 

expoziţii. 

La 24 ianuarie 1939 se deschide muzeul. În 

perioada 1950 - 1956 în clădire sunt reunite 

colecţiile Muzeului de Artă şi ale Muzeului de 

Ştiinţele Naturii. Pentru restaurarea clădirii, 

din 1986 muzeul a fost închis publicului. Din 

anul 1995 este cunoscut drept Muzeul "Casa 

Cuza Vodă", iar din 20 mai 2004, într-o aripă a 

casei are loc vernisajul expoziţiei permanente 

de numismatică, medalistică, filatelie. 

Primele trei săli de la parter prezintă 

specificul saloanelor mondene gălăţene, cu 

mobilier din cele mai reprezentative stiluri ale epocii (exemplu: biblioteca dăruită de Carol I lui Mihail 

Kogălniceanu). Sala IV este dedicată progreselor ştiinţei şi tehnicii din aceeaşi perioadă (exemplu: un 

automobil al firmei "De Dion-Bouton", model franţuzesc, construit în 1898, echipat cu motor cu ardere 

internă). 

Exponatele sălii de la etaj sunt relevante pentru activitatea şi personalitatea domnitorului Cuza, familiei sale 

şi a colaboratorilor (piese de artă decorativă, veşminte şi accesorii etc). 

 

Casa memorială "Paul Bujor" Orasul Bereşti  

Figura 76 – Casa Cuza Voda; Sursa: migl.ro 
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ALTE EXPOZIŢII ŞI MUZEE 

Muzeul Satului Moldovenesc, pădurea Gârboavele, la 10 kilometri de Galaţi. 
 

 

Figura 77 – Colaj de imagini Muzeul Satului Moldovenesc; Sursa: ccdj.ro 

 

 situat la intrarea in Padurea Garboavele, de pe raza comunei Tulucesti, la cca. 15 km de municipiul 

Galati; 

 muzeu etno-cultural ce restaureaza lumea satelor de pe ambele maluri ale Prutului, din sudul 

Moldovei si Basarabia; 

 consta intr-un ansamblu de obiective traditionale, ce include patru gospodarii, o fantana cu o roata, 
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o fantana cumpana cu teica, o moara de vant si o afumatoare; 

 trei dintre gospodarii sunt specifice satelor din sudul Moldovei (una zonei Prutului inferior, una 

zonei de deal si una intalnita in zonele de apa ale judetului), iar a patra este o gospodarie din zona 

Cahul - Republica Moldova, impreuna cu anexele aferente (cosar, beci, grajd, magazie, cuptor de 

paine, afumatoare, cotet, patul, atelier de olarit etc.); 

 gospodariile traditionale sunt construite din lemn si nuiele, lut, apa, nisip, paie si balegar, iar 

obiectele expuse sunt din secolul XIX; 

 program de vizitare: zilnic, intre 10.00 - 18.00, luni si marti inchis; 

 in apropiere se poate vizita Gradina Zoologica, unde turistii au ocazia de a practica echitatia; 

 Padurea Garboavele este rezervatie forestiera de inters national si ocupa o suprafata de 230 ha, iar 

accesul se face contra unei taxe (cea pentru autovehicule asigura accesul pe toate traseele 

amenajate si se percepe o singura data pe zi); 

 exista, de asemenea, un complex de agrement, cu piscina, mese de tenis si biliard, lac artificial 

pentru pescuit, amenajare tir sportiv, teren de sport polivalent cu gazon artficial si nocturna, bar de 

de zi, terasa, parcare. 

 
Muzeul Episcopiei Dunarii de Jos  
 

 

Figura 78 – Colaj de imagini Muzeul Episcopiei Dunării de Jos; Sursa: ccdj.ro 
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Colectia muzeala a Bisericii Ortodoxe "Sf. Nicolae" - Arta Beresti 
 
Colectia muzeala a Manastirii Buciumeni - Arta comuna Buciumnei O.P. Nicoresti 
 
Colectia muzeala a Bisericii Roscani -Arta Roscani, Baneasa 
 
Colectia muzeala a Manastirii Vladimiresti - Etnografie si istorie locala,comuna Tudor Vladimirescu 
 
Comuna Baneasa : Colectia muzeala a Bisericii Roscani; profil: arta religioasa 

Comuna Beresti Meria: Colectia muzeala a Biserii Ortodoxe Sfantul Nicolae  

Comuna T. Vladimirescu : Colectia muzeala a Manastirii Vladimiresti - profil etnografie si istorie locala  

Comuna Vanatori : Colectia muzeala in cadrul Caminului Cultural din sat Odaia Manolache – profil 

etnografie. 

 

  

Figura 79 - Colectia muzeala in cadrul Caminului Cultural din sat Odaia Manolache; comuna Vanatori ; 

Sursa : ghidulmuzeelor.cimec.ro 

 
 

5.3.2. Peisajul istoric şi arheologic 

 Peisajul arheologic 

 Cele mai vechi urme de locuire umană (paleolitice, mezolitice, neolitice) s-au găsit pe terasa Iveşti, imediat 

din stânga râului Bârlad. Populaţia a locuit aici până în secole III - IV d.H când începe „mileniul migraţionist" 

(secolele III - XIII d.H), răstimp în care din cauza invadatorilor, barbari care au trecut în valuri succesive peste 

actualul drum naţional D.N 25 (am spus mai sus că apare pe hârtiile greceşti încă din secolul I î.H), localnicii 

au fugit în „BALTĂ", adică în Lunca comună Bârlad - Siret, pe nişte grinduri (locuri mai înalte) acoperite de o 

mare pădure de luncă ceea ce dădea posibilitatea să nu fie văzuţi, în schimb ei veneau şi puteau 

supraveghea furnicarul invadatorilor pe drumul din stânga Bârladului. 
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Castrul Roman de la Tirighina 

In contextul marilor descoperiri ce se refera la istoria antica a patriei noastre, Barbosii au capatat de-a 

lungul timpului o deosebita importanta arheologica si turistica, prin aceea ca, pe dealul Titighina, dainuiesc 

de milenii valoroase urme de locuire umana, specifice culturii autohtone geto-dacice si stapanirii romane. 

Statiunea arheologica se afla pe tereasa inferioara, deasupra luncii Siretului, in apropiere de varsarea 

acestuia in Dunare. Locul domina intreaga regiune din jur, inaltandu-se ca un bastion natural, de forma 

tronconica, cu o buna vizibilitate indreptata mai ales catre zona inundabila a Siretului si a marelui fluviu. 

In urma sapaturilor arheologice intreprinse de Academia Romana, in colaborare cu Muzeul Judetean de 

Istorie Galati s-a ajuns la concluzia ca pe teritoriul dealului Tirighina initial a existat o asezare dacica intarita, 

un fel de cetatuie, cu palisada, ale carei urme materiale sunt concretizate in doua niveluri de locuire 

geto-dacice cu un interesant complex de cult. Aceasta a dainuit de la sfarsitul secolului al II-lea i.e.n. si pana 

la inceputul seculului al II-lea e.n., cand a fost cucerita si distrusa, prin incendiu, de catre romani, in timpul 

imparatului Traian (98-117). 

In urma razboaielor de cucerire a Daciei din anii 101-102 si 105-106 o parte din teritoriul Daciei a fost 

transformat in provincie romana. Romanii au cucerit un mic teritoriu in sudul Moldovei de astazi, limitat de 

un val de aparare, o adevarata frontiera cu drum si paza militara (limes), la nord de Galati, pe linia 

Tulucesti-Traian, intre Prut si Siret, unde au construit castelum-ul si castrul de pe dealul Tirighina-Barbosi, 

bineinteles, dupa ce au distrus cetatuia geto-dacica din acest punct. 

Castrul a jucat un important rol economic si strategic pentru imperiul roman, deoarece lega Moesia 

inferioara, cu partea de nord-este a Daciei Traiane, pe linia Siretului, a Trotusului si a Oituzului pana la 

Bretcu, in Transilvania. In acelasi timp, cetatea de la gura Siretului avea legaturi cu centre mestesugaresti 

mult mai indepartate. Marele sarcofag de marmura alba, dintr-un singur bloc, lucrat in atelierele din Asia 

Mica, descoperit la Barbosi si pastrat la Institutul de Arheologie al Academiei Romane din Bucuresti, 

argumenteaza relatiile comerciale dintre centrele economice care legau tot mai strans orasele de pe 

teritoriul Daciei romane cu centrele mai de seama din Asia Mica si insulele grecesti. Inventarul bogat al 

sarcofagului dovedeste ca el a servit ca mormant unui comandant roman. 

Pe baza variatelor materiale descoperite la Barbosi, s-a putut preciza ca aici au stationat patru unitati 

militare romane: doua legiuni - Legio I Italica si Legio V Macedonica - si doua unitati auxiliare - Cohors II 

Mattiacorum si Classis Flavia Moesica, importanta flota militara care patrula pe Dunare. 

In jurul zidurilor castrului roman s-a dezvoltat cu timpul o bogata asezare civila, alcatuita din case de zid si 

probabil din baracamente (canabae), dupa obiceiul roman, unde locuiau indeosebi veteranii casatoriti cu 

femei autohtone, negustorii si mesterii care insoteau armatele romane. In acest sens edificatoare este 
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descoperirea in toamna anului 1970 a temeliilor unor ziduri de locuinte construite din caramida si piatra de 

Dobrogea, pavate cu tigla si acoperite cu olane, avand peretii prevazuti cu tencuiala, pe care inca mai 

persista pictura murala de culoare rosie si verde. S-au descoperit si unele conducte de canalizare, 

nenumarate fragmente ceramice apartinand unui bogat repertoriu de vase ceramice si de sticla, opaite, 

diferite obiecte metalice si un insemnat numar de monede romane de bronz si de argint. 

Demn de amintit este faptul ca la Barbosi s-au gasit si doua valoroase tablite antice, de marmura alba, 

reprezentand sculpturi dedicate zeitatilor razboinice: una intruchipeaza pe Cavalerul Trac si alta pe Cavalerii 

Danubieni. Ele pot fi vazute in expozitia permanenta a Muzeului Judetean de Istorie. 

In zona centrala si sud-estica a castrului s-au descoperit nenumarate mormite de inhumatie si incineratie, in 

gropi simple si ruguri individuale. In afara de acestea, exista si morminte in cavouri, cu cupola semicirculara 

din caramida, sarcofage, precum si morminte tumulare colective si individuale, de inhumatie si incineratie, 

datate cronologic in secolele II-III e.n. Dupa inventarul lor, anumite morminte tumulare apartin desigur unor 

capetenii sau comandanti de osti. 

De o mare valoare istorica este mormantul de inhumatie al lui Innocens (Nevinovatul), descoperit in 1979, 

ce poate fi considerat ca cea dintai dovada a crestinismului de la Dunarea de Jos (a se vedea si prezentarea 

sectiei Lapidarium din cadrul Muzeului Judetean de Istorie). 

 

5.3.3. Peisajul arhitectural 

Această formulare a apărut la mijlocul secolului al XIX – lea şi aparţine arhitectului F. L. Olmsted (care a 

proiectat Central Park din New York), primul promotor al primei mişcări protecţioniste a patrimomiului 

natural. Ingemanarea celor doi termeni – arhitectură şi peisaj – exprimă obiectul şi mijloacele acestei 

ştiinţe: „organizarea şi construirea după anumite principii şi tehnici a spaţiilor exterioare prin asocierea 

elementelor naturale de peisaj (teren, roci, ape, vegetaţie) cu elemente artificiale (circulaţii, construcţii 

decorative şi utilitare, mobilier, ş.a.) in vederea indeplinirii anumitor funcţiuni ale acestor spaţii”  

 Locuinţele tradiţionale 

Anumite monografii ale etngrafului Eugen Holban au evidenţiat în arhitectura rurală a judeţului Galaţi, trei 

zone:  

1. Zona etnografică Galaţi 

2. Zona etnografică Covurlui Nord 

3. Zona etnografică Tecuci-Zeletin 
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Locuinţă tricelulară cu trei tipuri de 
ascunzători, Corod, zona Tecuci-Zeletin 

 

Figura 80 – Secţiune şi plan locuinţă tricelulară, zona Tecuci-Zeletin; Sursa: Eugen Holban 

 

ZONA GALAŢI este considerată partea de sud a judeţului, inclusiv câteva sate din judeţul Vrancea. Spre Nord 

era o limită la sud de comuna Oancea, continuându-se cu comunele Băneasa, Vârlezi, Smulţi, Corod, Matca 

şi Barcea. 

ZONA COVURLUI NORD avea în componenţă partea de nord a Colinelor Covurlui, în partea de sud se afla 

limita zonei Galaţi, întinzându-se până la comuna Corni, apoi urcând spre comuna Vârlezi, şi tot mai sus pe 

lângă comuna Valea Mărului şi comuna Corod, până la comuna Bălăbăneşti, de unde intra în judeţul Vaslui. 

ZONA TECUCI-ZELETIN care se întindea aproximativ pe vechiul teritoriu al judeţului Tecuci, împreună cu alte 

câteva localităţi la sud şi nord trecute în celelalte judeţe.  

Cele trei zone identificate au fost descrise prin articolul „Aspectul etnocultural Covurlui-Tecuci” de Eugen 

Holban.  

 
 

 Subzona de Vest – Bãlãbãneşti  
 

„Iatã ce spune Paul Petrescu, referindu-se la locuinţele moldoveneşti. „În Moldova sobele ocupã câte un 

perete întreg, despãrţind camera de locuit de iatac; în acest fel de sobe sunt zidite şi cuptoare de metal”1.  

Trecerea din spaţiul propriu-zis al odãii în etac se fãcea printr-un cadru-uşã, de aproximativ 0,65 – 0,80 m, 

cadru mascat deseori de un fel de draperie confecţionatã din pânzã de casã obişnuitã. 

În trecutul mai îndepãrtat, aceastã pânzã era ţesutã fie din lânã albã toarsã, trasã prin mãrgicã, fie din 

cânepã ori in, de obicei ghilitã. Mai târziu s-a folosit şi pânza din bumbac şi chiar din borangic. Desigur, 

aceastã pânzã nu se ţesea în mod special pentru mascarea intrãrii în etac. Se ţesea un val mare şi era 
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distribuit apoi pentru diverse întrebuinţãri. Si, sãteanca „rupea” o bucatã din el şi pentru acest cadru. De 

cele mai multe ori, gospodina folosea pânzã din acelaşi val şi pentru perdelele de la ferestrele locuinţei. 

De fapt şi acest cadru, chiar şi acoperit cu o draperie din pânzã, rãmânea, totuşi, încã un spaţiu care facilita 

nivelarea temperaturii din cele douã încãperi.” 

În satele Cerţeşti şi Cotoroaia etacul ocupa, de obicei, doar o treime din tindã. În perioada postbelicã, în 

aceste douã sate mai exista o singurã casã cu etac asemãnãtor celui din Bãlãbãneşti. Era o locuinţã 

tricelularã, cu prispã largã şi cu cerdac, locuinţã a unui gospodar foarte înstãrit. Prin anii 1950 – 1960, în 

Cerţeşti mai existau câteva case cu soba amplasatã pe locul ce ar fi putut delimita etacul, dar spaţiul redus 

al echipamentului de încãlzire lipsit întru totul de un fragment de perete, nu era convingãtor.  

Etacul a fost uitat, ca şi în zona Galaţiului, arhitectura din subzona Bălăbăneştiului s-a dezvoltat de-a lungul 

timpului, trecţnd de la simplu la complex dar pastrând formele simple ale trecutului. Din această cauză se 

poate explica faptul că diversele planuri complexe prin numărul de încăperi şi al capacităţii lor a rezistat sub 

diferite forme, locuinţa monocelulară nefăcând excepţie de la regulă. 

Eugen Holban realizează, pentru o mai bună înţelegere o clasificare a tuturor tipurilor de locuinţe: 

1) locuinţa monocelularã; 

2) locuinţa bicelularã; 

3) locuinţa tricelularã asimetricã; 

4) locuinţa tricelularã simetricã; 

5) locuinţa multicelularã, cu toate componentele incluse 

în structura de bazã; 

6) locuinţa multicelularã, cu adaosuri – chilere – atât pe lângã peretele din spate, precum şi pe 
lângã cei laterali; 

7) locuinţa cu cerdac – fronton. 

Aceastã clasificare apare şi în lucrarea „Arhitectura din comuna Cavadineşti”82. 

 
Locuinţa monocelularã.  

„Majoritatea locuinţelor monocelulare, erau înscrise în plan elipsoidal ori circular, iar atunci când erau 

înscrise într-un patrulater, aveau colţurile rotunjite. Rotunjirea colţurilor în cel de-al doilea caz, precum şi 

preferinţa pentru planurile rotunde se datora tehnicii de împletire a pereţilor cu „lozii” – crengi, nuiele – pe 

orizontalã, printr-o tehnicã specialã, folositã şi la garduri. Aceastã ştergere a colţurilor oferea construcţiei o 

mai mare rezistenţã, mai ales la cutremure, creând, totodatã şi un aspect plãcut în exterior. De asemenea, 

                                                 
82 Eugen Holban, Op. cit., p. 230. 

 



 
 

STRUCTURAREA PEISAJULUI DIN JUDEŢUL GALAŢI (IDENTIFICARE ŞI CLASIFICARE) -ETAPA 1- PEISAJUL CULTURAL 
 

225 

 

aceastã suprafaţã rotunjitã ce se desfãşura continuu, fãrã întreruperile impuse de cele patru colţuri ale 

construcţiilor rectangulare – facilita o mai lejerã organizare a ţesãturilor de interior, atât a covoarelor şi 

levicerelor, precum şi a prosoapelor. Ochiurile de geam erau uneori foarte mici, de obicei de 0,30 x 0,40 m 

sau 0,40 x 0,40 m. O asemenea locuinţã, din comuna Cerţeşti care mai exista încã în perioada interbelicã, 

avea douã ochiuri de geam cu dimensiunea de 0,25 x 0,30 m, fãrã tocuri şi cercevele. Unul dintre ochiuri 

era acoperit cu sticlã, iar celãlalt cu burduf. Iniţial, ambele ochiuri fuseserã acoperite cu burduf.(...)  

Dimensiunea ferestrelor este, de obicei, un indiciu foarte clar referitor la vechimea obiectivului arhitectural, 

la perioada de timp cãreia acesta îi aparţine cronologic dar şi tipologic şi chiar stilistic. Cele mai vechi 

locuinţe au ferestrele foarte mici – 0,40 m x 0,50 m – apoi, cele de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi primul 

deceniu al secolului al XX-lea, 0,50 m x 0,65 m.”  

 

 

 
Figura 81 - Bãlãbãneşti, Locuinţã monocelularã sezonierã 

– Plan elipsoidal 
Construitã în anul 1878, Feţe şi releveie în anul 1969. 

Sursa: Eugen Holban 

 
 

 
 

Datoritã numãrului redus, totuşi, de astfel de obiective provenite din secolul al XVIII-lea şi din prima 

jumãtate a secolului al XIX-lea nu ne putem pronunţa, categoric, asupra structurii locuinţei monocelulare şi, 
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mai ales, asupra rolului şi a ponderii pe care etacul l-a cândva, în trecutul mai îndepãrtat, avut în 

conformaţia acestui tip de locuinţã.  

 

 
sectiune 

transversala 

 
sectiune 

longitudinala 

Figura 82 – Secţiuni locuinţă monocelulară; Sursa: Eugen Holban 

 

La unele, pe lângã sobã, sãteanul mai adãuga şi o porţiune – mai micã sau mai mare – de perete, iar la 

altele soba rãmânea liberã, dar, repet, totdeauna era situatã spre centrul odãii Deşi, în unele cazuri par a fi 

locuinţe sezoniere construite într-o perioadã de timp mai recentã, constructorii – proprietarii – au realizat 

de fapt sub aspect tipologic, unele dintre cele mai vechi locuinţe monocelulare; forme asemãnãtoare celor 

vechi şi foarte vechi. În trecutul mai îndepãrtat, astfel de case puteau fi locuite tot anul. 83 

 

 Subzona Cudalbi  
 
Arhitectura ţărănească este vastă, prin multitudinea de tipuri de locuinţe, de suprafaţă, îngropate şi 

semiîngropate. Comuna Cudalbi (jud. Galaţi) a fost o comună care s-a bucurat de prezenţa tuturor tipurilor 

de locuinţe ţărăneşti în primele decenii ale secolului al XX-lea, locuinţe care reprezentau adăposturile 

extravilane sezoniere ale paznicilor câmpeni. 

Din punct de vedere al locuinţei de bază (fără anexe), comuna era compusă din unele surse de două 

locuinţe monocelulare sau trei locuinţe monocelulare.  

                                                 
83Paul Petrescu, Arhitectura þãrãneascã de lemn din România, Editura Meridiane, Bucureşti, 1974, p. 30. 
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Deasemenea, şi locuinţele bicelulare prezente într-un număr destul de mare pe la jumătatea secolului al 

XIX-lea încep să scadă în preajma Primului Război Mondial. Au existat şi locuinţe tricelulare, asimetrice, însă 

numărul lor era mic, prezent mai ales în satele de răzeşi. Cu ea se va încheia o perioadă ciclică din 

arhitectura rurală. Locuiţele tricelulare au derivat din cele bicelulare, cărora li s-a împărţit tinda în două 

încăperi, una pentru locuint şi una folosită tot ca tindă. Această decizie de împărţire era luată ori la îceput, 

ori atunci când apăreau diverse schimbări în cadrul familiei.  

Această schimbare va tinde spre extinderea planului de locuinţe tricelulare simetrice, care va domina 

peisajul rural de la jumătatea secolului al XIX-lea şi până în primele decenii ale secolului XX. O altă 

schimbare va apărea prin alungirea patrulaterului, dublându-şi lungimea, plan ce va deveni general dupa 

jumătatea secolului XX.   

Data apariţiei acestui plan nu este una sigură, datele fiind culese din diferite surse şi evaluări, şi mai ales din 

memoria sătenilor vârstnici. Deasemenea, tot din memoria sătenilor se constată faptul că prin a doua 

jumătate a secolului XX apăruseră casele cu patru camere, cu o sală şi o tindă, toate fiind componente 

structurii casei.  

1. Locuinţa monocelulară – reprezintă cel mai simplu, vechi şi controversat tip de locuinţă din istoria 

Figura 83 – Locuinţă monocelulară din subzona Cudalbi; Sursa: Eugen Holban 
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arhitecturii. Ea a existat şi în ultimele două secole, fiind prezentă prin locuinţa de bază a unei 

familii cu venituri materiale reduse, care nu aveau posibilitatea să-şi construiască o locuinţă 

bicelulară sau printr-o căsuţă în care locuiau tinerii căsătoriţi, în primul an de la nuntă, datorită 

lipsei de spaţiu din casa părintească. Această locuinţă monocelulară reprezenta un adăpost 

temporar, până la cosntruirea unei noi locuinţe decente cu ajutorul parinţilo, fraţilor şi comunităţii.   

 
De cele mai multe ori, gospodăriile monocelulare erau realizate pe lângă locuinţă sub forma unor bucătării 

de vară sau toamnă, care să servească familiei pentru prepararea mâncării atunci când era urât afară. De 

cele mai multe ori, ele erau mobilate cu o batră cu sobă unde se prepara mâncarea, un pat, o laviţă 

(uneori), un dulap, o masă mare, rotundă cu trei picioare numită „sânie” şi una mai mică dar asemănătoare, 

pentru copii.  

Un alt tip de gospodării moncelulare erau numite „căsoaie” şi serveau traiului numai pe timpul verii, în 

anotimpul rece acestea fiind părăsite şi păstrate cu tot mobilierul şi cu toate obiectele utile şi decorative la 

locul lor.  

Figura 84 – Gospodărie monocelulară – bucătărie de vară; Sursa: Eugen Holban 
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Vatra era amplasată mai departe de perete, deasupra ei fiind cosntruită o mică hoarnă, fără sobă, sprijinită 

pe patru pari. Pe vatră stăteau tot timpul chirostriile, un ceaun, două oale mari şi două moşoaice. Toate 

cele patru piese erau din ceramică neagră de Lungeşti şi serveau la prepararea mâncării. Un lucru 

interesant aflat din documente şi istorisit de săteni este acela că statutul „căsoaiei”era respectat pe tot 

parcursul sezonului rece, indiferent de necesităţile apărute în ceea ce priveşte depozitarea. Văruirea lor se 

realiza înainte de Duminica Floriilor, când se făcea curăţenie în toată gospodăria cu ocazia Sfintelor 

Sărbători de Paşte. „De Florii casa trebuie să arate ca o floare!”, spuneau sătenii. „Căsoaia era de fapt o 

încăpere cu dimensiunile de 3,50 x 4,00 m. Pereţii erau construiţi din nuiele împletite şi „îmboldiţi” cu 

vălătuci pe ambele părţi. Acoperişul era din stuf. Plafonul era făcut din lozii - nuiele – mai groase, aşezate şi 

fixate pe grinzi şi lipite cu lut pe ambele părţi.  

Comuna Cudalbi  prezintă particularităţi specifice tuturor celor trei zone, prin apariţia sobei oarbe, a vatrei 

şi a hornei în tindă, cât şi apariţia etacului. Etacul apare  atât sub forma consacrată în zona Covurlui Nord, 

precum şi întro formă ce se înscrie pe un colţ al odăii, într-o ipostază apropiată mai mult de cotruţa 

specifică zonei Tecuci-Zeletin. Etacul este un compartiment de dimensiuni relativ reduse, situat între 

peretele din spatele casei şi instalaţia de încãlzit şi de gãtit mâncare, adicã vatra. El reprezintã cam o treime 

din spaţiul odãii. Paravanul creat de vatrã şi sobã este amplificat de o porţiune de perete adãugat care, 

rareori izoleazã total cele douã încãperi. 

 
 
Figura 85 - Locuinţă tricelulară cu ascunzători,Cavadinești, subzona Horincea 
Sursa: Eugen Holban 
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Figura 86 - Locuinţă tricelulară cu etoc, Bălăbănești 
Sursa: Eugen Holban 

 

Datele identificate arată că o bună parte din documente au servit pentru craerea unei imagini foarte 

conturate asupra arhitecturii ţărăneşti a judeţului şi a zonelor descrise. Nu acelaşi lucru se poate spune şi 

despre portul ţărănesc. Deşi s-a putu crea o anumită imagine asupra portului tradiţional zonei de sud-est a 

Moldovei, nu s-au putu identifica alte date pentru a reuşi crearea unei imagini pentru fiecare zonă în 

parte84 

Nici în ceea ce priveşte arta ţesăturilor de lână, etnograful Eugen Holban susţine că nu s-a reuşit de 

identificat anumite teme decorateive stricte pentru zonele amintite mai sus: zona Galaţi, zona Covurlui 

Nord şi zona Tecuci-Zeletin.  

 

Figura 87 - Locuinţă tricelulară, Jorăști, subzona Nicorești 

                                                 
84 I. C. E. D. - Institutul de Cercetări Etnologice şi Dialectologice Bucureşti, actualul Institut  
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Din punct de vedere socio-economic, satele de răzeşi din sud-estul Moldovei au dezvoltat de-a lungul 

timpului arta ţesăturilor de lână. Această artă prin cromiatica şi ornamentica acestor ţesături relevă virtuţi 

inegalabile, nu doar în plan zonal şi în plan naţional ci chiar în cel universal. 

„Mai ales repertoriul ornamental, care se remarcă şi prin faptul că este satisfăcut întru totul, adică pe toate 

temele, face loc unei abordări mult mai profunde şi în plan estetic şi, bineînţeles, se mai pune problema 

legăturii pe care motivele decorative o au cu obiceiurile, cu superstiţiile, cu mitologia şi, în general cu 

folclorul literar şi literar-muzical. Şi toate acestea s-au realizat în condiţiile în care ţesătoarele nu au 

renunţat la folosirea elementelor de bată specifice artei culorii, adică, linie, formă, culoare, iar obiectele 

respective nu şi-au abandonat în nici un fel cealaltă funcţie, adică cea utilitară. 

Pe lângă motivele geometrice - şi cele excesiv geometrizante - mai apar şi cele fitomorfe, avimorfe, 

zoomorfe şi skeomorfe, supuse la rândul lor unei geometrizări mai mult sau mai puţin moderate însă 

niciodată naturaliste. Acestea par a fi supuse şi unor adevărate „tipare”, ce le proporţionează conformaţia 

într-un fel oarecum ciudat, trădându- le de fapt originea arhaică.”85 

„Dar cea mai spectaculoasă apariţie este cea a motivelor antropomorfe mai ales - femei, prezenţă 

manifestată printr-o frecvenţă şi diversitate stilistică fascinantă.  

Apariţia acestui motiv, însoţit, bineînţeles, şi de celelalte teme ornamentale citate mai sus, dă o mare 

consistenţă spiritualităţii unor sate de foşti răzeşi, complicând şi mai mult operaţiunea de delimitare a 

zonelor etnografice, atunci când se folosesc – în mod firesc, desigur - şi ca un criteriu semnificativ în această 

operaţiune. Este vorba, desigur, de o minunată complicaţie care înnobilează spiritualitatea rurală a 

Moldovei de sud-est şi, de ce nu, şi pe cea naţională, motivându-i adevărata dimensiune valorică. Şi, 

aceasta, datorită faptului că în cadrul aspectului etnocultural Covurlui-Tecuci, adică (şi) în cadrul celor trei 

zone etnografice ce se înscriu în acest ansamblu, se mai impun şi unele comunităţi săteşti, foste răzeşii, ca 

structuri oarecum autonome. Ele se afirmă prin valori estetice de mare profunzime remarcându-se şi 

printr-o foarte mare frecvenţă, atribute prin care se deosebesc calitativ de satele de foşti clăcaşi. Am putea 

menţiona 

la o primă analiză, următoarele sate: Gohor, Ţepu, Matca şi Corod, din zona Tecuci şi satele Bălăbăneşti, 

Pupezeni şi Cavadineşti din zona Covurlui Nord; de asemenea comuna Cudalbi comună care, aşa cum am 

pomenit şi mai sus, rămâne izolată de cele trei zone. Toate acestea se impun prin propria lor valoare 

(estetică), în cadrul Aspectului. Se impun ca adevărate şcoli, fără să fie afectate de conturul zonelor. Ele 

sugerează posibilitatea ca şi comunităţile săteşti ar putea reprezenta entităţi etnoculturale clar conturate, 

                                                 
85 Eugen Holban, etnograf – „Zona etnoculturală Covurlui-Tecuci” 
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demonstrând capacitatea răzeşiilor de a se dezvolta într-o relativă autonomie culturală de-a lungul 

timpului.”86 

Se descoperă astfel tendinţa de migrare spre zonele vecine, ceea ce ne arată cooperarea până la urmă a 

tuturor zonelor prin împrumutarea de obiceiuri şi de datini şi tradiţii specifice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Ibidem 
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6. CONTURAREA PROFILULUI JUD. GALAȚI D.P.D.V. AL PEISAJULUI   

CULTURAL   

       

 

6.1. Propunere directii stategice de actiune privind dezvoltarea peisajului cultural 

 
6.1.1. Peisajul promotor de “mesaj” si “atitudine” in teritoriu, prin:  

 Identificarea “GERMENILOR MORFOSTRUCTURALI” si promovarea lor ca unitati de peisaj referentiale 

 Reabilitarea si protejarea valorilor de peisaj si patrimoniu cultural (istoric, peisagistic, urban-arhitectural, 

industrial, specific infrastructurii, etc.); 

 Preluarea unor “LOCURI CU MEMORIE” 87/ MESAJ CULTURAL (material, imaterial, istoric, oral, etnografic, 

antropologic88, etc.) pentru propunerile de dezvoltare a diferitelor tipologii de peisaj 

 Innobilare peisagistica estetica si functionala de calitate si promovarea unui demers functional-ambiental 

cu respect pentru mediu in sensul dezvoltarii durabile 

 Crearea unor poli magnetici principali in peisaj, de interes, atractivi, cu mixitate functionala si de utilizare, 

cu rol de polarizare a unui numar mai mare de utilizatori (locuitori, vizitatori, turisti), precum si poli 

secundari de interes local (loisir, odihna, relaxare, contemplare si promenade, rurali, agricoli cu 

componenta economica accentuata); 

 Propunerea unor elemente cu rol turistic, ambiental-decorativ, de imagine si protectie, percum si cu rol 

economic (agricol, rural, etc) 

 Utilizarea de zone mixte, cu ambiante diferite, active (dinamica polarizatoare pentru vizitatori ) / pasive ( 

dinamica calma, puternic plantata, destinata in principal turismului, odihnei si promenadei individuale ) 

 

 

                                                 
87 Vezi si articol: Craciun, Cerasella, Peisajul urban – Între “loc al memoriei” şi “loc al acţiunii” (pag. 62-75), in publicatia: Argument 1/2009. Studii si 
cercetari stiintifice de arhitectura si urbanism. (ISSN 2067-4252), pe tema Sesiunii de Comunicari Stiintifice “Regenerarea Peisajului Urban / 
Arhitectural. Intre Repere - Prioritati – Limite”, Editura Universitara „Ion Mincu”, Bucuresti, iunie 2010. 
88 Vezi si articol: Craciun, Cerasella, Antropologie şi Peisaj. Între icon, arhetip şi design conştient al memoriei unui loc. (pag.89-101), in sectiunea de 
Antropologie Urbana, a publicatiei Conferinta Nationala de Antropologie Urbana (ISBN 978-606-8137-02-5), organizata de Administratia Fondului 
Cultural National, Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, Societatea Culturala Clepsidra si Asociatia pentru Antropologie Urbana, in 
parteneriat cu Institutul “Francisc Rainer” al Academiei Romane, Editura Papirus Media, 2009. 
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6.1.2. Peisajul Ca “Produs” Si “Motor” De Dezvoltare, prin: 

 Promovarea Peisajului ca un “CATALIZATOR” al vietii teritoriale si urbane, focalizat pe activitati, functiuni 

si utilizari diverse 

 Transformarea Peisajului intr-un ‘VECTOR’ economic de interes, generator de dezvoltare teritoriala si 

spatiala 

 Catalogarea Peisajelor valoroase pe tipologii morfo-structurale si realizarea unei structuri tipologice de 

peisaje valoroase 

 Promovarea peisajului ca suport economic, pentru ridicarea calitatii vietii si a sanatatii organismului89 

teritorial, agricol, rural si urban, precum si a celui uman implicat in proces. 

 Dezvoltarea unor axe de interes spatial si local in peisaj, precum si conectarea acestora cu peisaje 

culturale valoroase, areale agricole, spatii publice si zone urbane (centrale, rezidentiale, industriale), zone 

rurale valoroase, etc.90 

 Sustinerea peisajelor fragile prin informare, legislatie, norme, documentatii, etc.. specifice peisajului 

 Accentuarea rolului Peisajului ca MOTOR  (ca “dotare” teritoriala si urbana, de tursim, recreere, odihna, 

relaxare si destindere cu valoare deosebita), prin punerea in valoare a elementelor naturale, antropice 

(fronturi la apa, peisaje urbane), prin prisma peisajului cultural (traditii, obiceirui, cutume locale, “istorii” 

ale locului, evenimente, personalitati) 

 Cresterea gradului de reprezentativitate (conservare, reabilitare, revitalizare, reamenajare stilistica, etc) 

si sustenabilitate/durabilitate91 

 

6.2. Elemente de reper ale peisajului cultural  

Inventarierea elementelor peisaj cultural identificate ca elemente de patrimoniu constă în a  evidenția 

valoarea  naturală, culturală, istorică, arhitecturală și arheologică a peisajului rural în teritoriu.  

Patrimoniul material consta în: peisaje, ca rezultate ale acțiunii umane asupra teritoriului, bunuri 

imobiliare care sunt legate de clădirile de exploatare agricolă, artizanat, industrie, vilegiatura sau viața 

                                                 
89 Vezi si carte Craciun, Cerasella, Metabolismul urban. O abordare Neconventionala a Organismului Urban, (lucrare selectionata de un juriu 
international la BAB -  Bianuala de Arhitectura Bucuresti, 2008 si prezentata in Romanian Book Review - Institutul Cultural Roman - nr.2/martie 
2013), Editura Universitara “Ion Mincu”, Bucuresti, 2008.  
90 Vezi si articol Craciun, Cerasella, Peisajul si Criza ecologică a oraşului, in Analele Arhitecturii, nr.1/2009, Editura Universitara „Ion Mincu”, Bucuresti, 
2009 
91 Vezi si articol Craciun, Cerasella, Orasul durabil si peisajul, in Analele Arhitecturii, nr.1/ 2009, Editura Universitara „Ion Mincu”, Bucuresti, 2009 
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colectivă și care atestă activități specifice sau un stil arhitectural92(patrimoniu construit), bunuri mobiliare 

care țin atât de utilizările domestice cât și cele în scopuri religioase  sau festive (micul patrimoniu), 

produse care rezultă în urma adaptării la condițiile locale și tradițiile agricole, de creștere a animalelor, de 

prelucrare și cele culinare. 

Patrimoniul imaterial constă în: tehnici și tehnologii care au permis crearea peisajelor, construirea 

clădirilor, și elaborarea produselor agricole cu implicații directe în estetica peisajelor (construcția caselor, 

producerea de mobilier, obținerea produselor agricole)93, viața comunitară  elemente ale timpului date de 

calendarul  popular, civil și cel bisericesc: sărbătorile fixe, mobile, târguri(moduri de organizare  a vieții 

sociale și forme proprii de organizare sociala, cum ar fi anumite obiceiuri precum și sărbători) cultura 

comunitară (Dialecte locale, stiluri muzicale, o literatură orală izvorâtă din tradiții nescrise. Aceste 

modalități de exprimare demonstrează o anumită  amprentă pusă într-un teritoriu de societate și modul 

de conviețuire: incluse aici toponime, basme, legende) 

Însușirea acestor elemente de patrimoniu material și imaterial  de către societate de-a lungul timpului, le 

conferă o semnificație atât în ceea ce privește colectivitatea cât și sub aspectul valorii lor patrimoniale. 

Atribuirea unei valori patrimoniale unui bun sau cunoașteri constă în faptul de a le atribui o semnificație, în 

raport  cu valoarea sa în colectivitatea acelui spatiu. 

În România, triada coeziunii economice social și teritoriale  se bazează pe conceptul de dezvoltare durabilă 

și se aplică dezvoltării teritoriale.  

 

6.3.Zone Privilegiate/ Areale De Peisaj Cultural În Judeţul Galaţi 

Prin zone privilegiate / areale de peisaj cultural, se identifica acele zone in care, chiar dacă resursele 

culturale 

de patrimoniu în peisaj94 pot fi clasificate în funcție de tipul sau funcția istorică, fiecare zona ar fi evaluata 

pentru specificul și unicitatea sa de genus loci, iar caracteristica sa principala, patrimoniul cultural trebuie să 

fie luat în considerare în cadrul contextului cultural căruia îi aparține. 

 Pentru a putea fi considerat de valoare universală excepțională, o zona privilegiata trebuie să îndeplinească, 

de asemenea, cerințele de integritatea și / sau autenticitatea și să fie un sistem de protecție și de gestionare 

                                                 
92 Arhitectura traditională – gospodăriile cu structura traditională fiecare gospodărie este un mic muzeu, fiecare este o dovadă a evolutiei vietii si 

civilizatiei poporului roman” ( Romulus Vuia,  Cucu, 2000) 
93 Prelucrarea lemnului- Sursă de trai si factor determinant al dezvoltării civilizatiei locale Constructii din lemn, intalatii tehnice – mostenirea traditiei, 

Elemente , obiecte legate de viata pastorală, agricolă, Instalatii tehnice- mărturie a indentitătii si culturalitătii acestui spatiu Fierarit, Cojocarit, Lut 
94 După 1999, lista a început să se mărească anual din ce în ce mai mult, iar prin analiză, WHL a introdus denumirea de peisajul cultural ca titlu 

recunoscut la nivel internaţional.  
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de natură să asigure protecția acestuia95. Noțiunea de test de autenticitate nu se limitează96 doar la cele 

patru aspecte materiale, de design, manopera, și în cazul peisajelor culturale caracterul și componentele 

distinctive. Cunoașterea și înțelegerea inițială și ulterioară a autenticității originii caracteristicilor 

patrimoniului cultural, sensurile lor, și sursele de informare sunt necesare pentru evaluarea tuturor 

aspectelor de autenticitate, inclusiv forma și design-ul, materiale și „substanță”, utilizarea și funcția, 

tradițiile și tehnicile, locația, limba și alte forme intangibile de patrimoniu, precum spriritul și sentimentul. 

Esența aplicării condițiilor de autenticitate, în evaluarea siturilor desemnate este verificarea surselor de 

informare cu privire la valorile relevante. Stabilesc că se încadreaza și că situl este un veritabil și autentic, 

reprezentând ceea ce susține a fi. Sensul cuvântului integritate97 este plenitudinea, completitudinea, 

intactă sau necoruptă, condiții, continuarea utilizării tradiționale și a structurii sociale. Examinarea 

condițiilor de integritate, prin urmare, necesită o evaluarea gradului de proprietate: 

- includerea tuturor elementelor necesare pentru exprimarea valorii universale excepționale, acest lucru 

înseamnă în mod special pentru peisajele culturale, precum și pentru alte proprietăți în care relațiile și 

funcțiile dinamice prezente în peisajele culturale ar trebui menținute; 

- dimensiuni  adecvate pentru a asigura reprezentarea completă a caracteristicilor și procesele care 

exprimă calităti semnificative; 

-  evitarea efectelor adverse ale dezvoltării și sau neglijare; 

În contextul peisajelor culturale, integritatea este măsura în care dovezile stratificate istoric, sensurile și 

relațiile dintre elemente rămân intacte și interpretate în peisaj. De asemenea, este integritatea relației cu 

natura care contează, nu a integrității naturii însăși. În cazul în care un peisaj clar definit, conceput și creat 

de om în mod intenționat rămâne la fel de realizat fără modificări substanțiale, ar îndeplini condițiile 

integrității. Continuarea peisajelor reflectă un proces de evoluție în formă și caracteristici care pot fi citite 

cum ar fi documente, însă starea lor istorică de integritate poate fi, de asemenea, definită de continuitatea 

tradițională a funcțiilor, și relația părților cu întreg peisaj, oferind o abordare antropologică la definirea 

patrimoniului cultural și relația oamenilor cu mediul înconjurător. Această direcție reflectă creșterea 

recunoașterii faptului ca material și imaterial, tangibil și intangibil, natural și spirituale, și culturale împletesc 

în patrimoniul fizic a multor țări. Culturile diferite au idei diferite în ceea ce este și nu este autentic, mai ales 

în peisaj. Noi vedem diferit toate aspectele unui peisaj și deferența este facută de modul de gândire cu 

privire la semnificația lor și, chiar importanța peisajului ca întreg. 

                                                 
95 Idem, punctul 78, a se vedea, de asemenea, pct. privind integritatea și autenticitate în partea 3, p.64-70 
96 În 1994, Conferința Nara a recunoscut că 
97 Începând cu 2005, toate proprietățile nominalizate trebuie să satisfacă condițiile de integritate. Acest lucru a fost solicitat în mod expres cu privire 

la peisajele culturale. 
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Deși  identificarea acestora se face pe baza criteriilor culturale de identificare si clasificare a peisajelor 

culturale, totusi conturarea lor este data de elementele de reper ale peisajului cultural, existand există 

distincție dintre diverite zone privilegiate de peisaj cultural. Peisajele culturale cu aceast valoare privilegiata 

sunt desemnate ca atare, în conformitate cu criteriile culturale. Multe dintre ele au o valoare pe planul 

natural, dar nu atât de accentuată încât să justifice criteriile de includere a acestora ca fiind naturale.  

 

Figura 88 - Schema Unesco de identificare a siturilor culturale, poate ajuta la definirea si identificarea unor zone; 

Sursa: contribuţie proprie 
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7. RECOMANDĂRI PENTRU 2 STUDII VIITOARE, PRIVIND PEISAJUL 
NATURAL ȘI PEISAJUL ANTROPIC ÎN JUD. GALAȚI   
 
 

Furnizarea de mijloace de gestionare a evoluţiei peisajului, prin cunoaşterea dinamicii transformărilor 

urmăreşte peisajul însuşi ca pe o structură de referinţă pentru orice proiect având ca scop planificarea 

teritorială. În acest sens se propune identificarea unei metode de interpretare a peisajului, axată pe: 

- studierea structurilor teritoriale caracteristice identităţii locale, identificate in metodologie ca 

zone privilegiate de peisaj cultural  

- recunoaşterea legăturilor ecologice, culturale şi sociale prin identificarea diferitelor tipuri 

peisaje culturale de la nivel zonal la elemente de reper 

- identificarea diferitelor situaţii şi a relaţiilor particulare (vizuale, istorice, ecologice) prin 

conturarea profilului d p d v a peisajului cultural 

Recomandarile pe care prezentul studiu doreşte să le ofere sunt: 

- dezvoltarea şi perfecţionarea metodelor şi metodologiilor de protecţie, promovare şi dezvoltare a 

peisajelor culturale din teritoriul judetului Galati 

- verificarea metodelor prin analiza unor studii a zonelor privilegiate de peisaj cultural 

Cunoaşterea cadrului cognitiv de către actorii implicaţi face posibilă definirea ipotetică a unor scenarii 

strategice alternative destinate stabilirii premizelor ce stau la baza formulării unor recomandari in 

organizarea obiectivelor pe termen lung transformărilor teritoriale şi de mediu aşteptate - pe care actorii şi 

trupurile administrative trebuie să îl construiască, în diferite forme.  

Construirea scenariului strategic necesită acordarea unei atenţii speciale gestionarii corecte a peisajului 

cultural proiectului şi interrelaţionării între diferitele variabile existente natural si antropic, subliniind de 

asemenea variabilele noi apărute pe parcursul procesului de implementare (rezultat din metodologie) 

conform identificarii si conturarii profilului teritorial al judetului Galati. 

Din perspectiva celor mai sus menţionate, această etapă va include: 

- Schiţarea cadrului peisajer care va constitui fundamentul conturării studiilor si politicilor de peisaj 

pe baza comparării ipotezelor despre transformările viitoare si cadrul cognitiv, evaluând posibilele 

oportunităţi/ puncte critice identificate. 
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- Identificarea contradicţiilor şi disfuncţiilor 

- Schiţarea posibilelor scenarii strategice, şi sublinierea obiectivelor acestora şi eventualelor 

consecinţe. 

- Compararea şi evaluarea scenariilor strategice- metodologice de identificarea a tipologiilor de piesaj 

cultural 

- Identificarea obiectivelor calitative şi direcţiilor de acţiune ce stau la baza construirii scenariului 

metodologic.   

Aceste recomandari urmăresc identificarea modalităţilor de gestionare operativă a transformărilor 

teritoriale si devin decizii şi orientări tangibile, schematizate în conservare, management şi îmbunătăţire in 

cadrul peisajului cultural in teritoriu. Acestea vor varia funcţie de elemente reper - abordare diferită de cea 

a zonelor privilegiate de  peisaj cultural (unităţi teritoriale) (zonare). 

Identificarea peisajelor necesita punctarea scarii adecvate de analiza, fiind totodată concentrat pe 

înţelegerea modalităţilor de management al transformărilor teritoriale, din punct de vedere peisajer (atât 

cele spontane cât şi cele de durată, deoarece ambele au impact asupra peisajului în ansamblu).  
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