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1.INTRODUCERE  

 

CONTEXT GENERAL 

Turismul a fost definit încă din 1941, de către specialişti, ca „sumă a fenomenelor și relațiilor ce provin din 

călătoriile și șederile non-rezidenților, atâta timp cât ele nu conduc la stabilire permanentă și nu au legătură 

cu nici un fel de activitate remunerată.” În „Recomandări privitoare la Statistica în Turism”, în anul 1994, 

Organizatia Națiunilor Unite a propus o clasificare a turismului în felul următor: 

 turism intern, referindu-se la rezidenții din țara respectivă care călătoresc în propria lor țară; 

 turism emițător, cu referire la turiștii rezidenți care călătoresc în țări străine; 

 turismul receptor, care implică non-rezidenții ce vizitează țara. 

Organizația Mondială a Turismului (O.M.T.) definește turiștii ca fiind persoanele ce „călătoresc sau locuiesc 

în locuri din afara zonei lor de reședință permanentă pentru o durată de minimum douăzeci și patru (24) de 

ore dar nu mai lungă de un an consecutiv, în scop de recreere, afaceri sau altele nelegate de exercitarea 

unei activități remunerate în localitatea vizatată.”  

În România dezvoltarea turismului este în deplină concordantă cu Orientările Strategice Comunitare, 

întrucât implementarea acestei axe prioritare contribuie la îmbunatatirea gradului de atractivitate a 

regiunilor şi la crearea de noi locuri de muncă. 

Turismul creează oportunităti de creştere economică regională şi locală şi contribuie la crearea de noi locuri 

de muncă prin valorificarea patrimoniului cultural şi natural, specific fiecărei din cele 8 regiuni de dezvoltare, 

inclusiv din zonele marginale, dezavantajate din punct de vedere economic şi social.  

Având în vedere că turismul a devenit o activitate de recreere globală populară, cu consecinţa că a devenit 

una din cele mai puternice ramuri economice pe plan mondial, valorificarea atracţiilor turistice din diferite 

zone poate contribui la creşterea economică a unor centre urbane în declin, prin favorizarea apariţiei şi 

dezvoltării firmelor locale, transformând areale cu competitivitate economică scăzută în zone atractive 

pentru investitori. 

Dezvoltarea turismului ţine cont de principiile dezvoltării durabile, în sensul conservării şi protejării 

patrimoniului natural şi cultural, dar şi al reducerii presiunii antropice asupra mediului, inerentă în condiţiile 

practicării turismului pe scară largă. Creşterea numărului de turişti, aşteptată în condiţiile dezvoltării 

turismului, poate suprasolicita mediul înconjurător, afectând echilibrul ecosistemului. De aceea, presiunea 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Non-rezident&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Activitate_remunerat%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Na%C8%9Biunile_Unite
http://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Mondial%C4%83_a_Turismului
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=O.M.T.&action=edit&redlink=1
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asupra mediului trebuie ţinută sub control în regiunile cu un patrimoniu natural deosebit, pentru a permite 

valorificarea acestuia intr-o manieră durabilă şi printr-o repartizare spaţială uniformă a activităţilor turistice. 

Revenirea României în rândul democraţiilor europene după 1989 a însemnat pentru turism, la început, 

intrarea într-o criză profundă, baza tehnico-materială suferind o degradare continuă. Nu acelaşi lucru se 

poate spune despre perioada următoare, cănd, începând cu anii 2000, s-a ajuns la o valorificare mai bună a 

cadrului natural si antropic, oferta turistică a teritoriului capătând noi valenţe din perspectiva economică 

(produse şi servicii de calitate superioară puse la dispoziţia turistilor), dar şi din perspectiva agenţiilor de 

turism, cu pachete de servicii competitive - încă nu la nivel internaţional - (care antrenează atât resursele 

turistice cât şi pe cele economice).  

Realizarea unui studiu de potenţial turistic pentru judeţul Galaţi devine, în acest context, o necesitate, 

fundamentată de existenţa unor elemente specifice din teritoriu, care sunt cunoscute secvenţial şi sunt 

insuficient promovate. În condiţiile concurenţiale ale economiei de piaţă, din ce în ce mai acerbe, se impune 

în primul rând identificarea tuturor factorilor ce contribuie la dezvoltarea turismului, clasificarea lor după 

criterii specifice, analizarea lor şi stabilirea măsurilor programatice viitoare. 

 
1.1. PRECIZĂRI METODOLOGICE DESPRE REDACTAREA STUDIULUI  

Studiul și-a propus să evidențieze potențialul turistic al județului Galați din perspectiva elementelor spaţiale, 

culturale şi de mediu și a impactului acestuia asupra peisajului, a cadrului natural şi a impactului material. 

Fondul turistic al județului a fost împărțit în două categorii (fondul turistic natural și fondul turistic antropic) 

bine evidențiate în studiul de față.  

Studiul a urmărit să cuantifice efectele negative ale turismului asupra elementelor de mediu și să identifice 

modalitățile de reducere ale acestora prin descrierea, în primul rând a noțiunii turism durabil și educație 

ecologică.  

Studiul a fost astfel structurat, încât să permită o urmărire logică, dar facilă, a elementelor analizate. Astfel, 

după o prezentare generală a domeniului, cu documentare la nivel naţional, se continuă cu evidenţierea 

acelor factori locali ce pot determina/influenţa dezvoltarea turismului în judeţ şi pe fiecare UAT în parte. S-a 

realizat o evaluare a potenţialului turistic existent, urmată apoi de o identificare a ponderilor pentru 

diversele tipuri de turism, la nivel judeţean şi local, pentru fiecare UAT. În funcţie de concluziile studiului, 

acestea se finalizează cu stabilirea unor recomandări de urmărit pentru viitor. Pentru susţinerea corectă a 

analizei din studiu, s-au realizat şi diagrame, precum şi anexe (tabele) cu un sumum de date documentare şi 

statistice actuale. 
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1.2. ELEMENTE DE MOBILITATE ȘI ACCESIBILITATE  

Din punct de vedere administrativ, teritoriul judeţului Galaţi este alcătuit din următoarele structuri: două 

municipii (Galaţi şi Tecuci), 2 oraşe (Bereşti şi Târgu Bujor), 61 comune şi 180 sate. Reşedinţa judeţului este 

municipiul cu acelaşi nume - Galaţi. 

Localităţile urbane din judeţul Galaţi se încadrează în următoarele ranguri stabilite prin Legea nr. 

351/2001: 

Rangul I: Galaţi municipiu de importanţă naţională; 

Rangul II: Tecuci municipiu de importanţă judeţeană; 

Rangul III: Târgu Bujor şi Bereşti, oraşe de importanţă zonală; 

Prin Legea nr. 351/2001 se stabileşte ierarhizarea localităţilor rurale pe două ranguri (succesive celor în 

care se încadrează localităţile urbane), conform cărora, în judeţ sunt prezente: 

Rangul IV: 61 sate reşedinţă de comună cu influenţă asupra satelor componente; 

Rangul V: 180 sate, dintre care 178 sate componente ale comunelor şi 2 sate care aparţin oraşului 

Târgu Bujor; 

Satele de rangul V reprezintă ultimul nivel în ierarhia reţelei de localităţi stabilită prin Legea nr. 

351/2001. 

 

Fig.1: Organizarea Administrativă a Judeţului Galaţi 
Sursa: Studiu privind configurarea zonei metropolitane Galaţi, 2011 
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Reţele de transport rutier - Judeţul Galaţi este traversat de Coridorul VII Pan European, ce corespunde 

traseului Fluviului Dunărea (Nuremberg - Viena - 

Budapesta - Bratislava - Belgrad - Drobeta Turnu 

Severin - Vidin/Calafat - Giurgiu/Ruse - Galaţi - Marea 

Neagră). Acest coridor se completează cu Canalul Rhin 

- Main şi reprezintă principala arteră de infrastructură 

fluvială a Uniunii Europene.  

 

În acelaşi timp, judeţul se află în apropierea 

Coridorului IX Pan European, ce asigură infrastructura 

rutieră şi feroviară a Europei pe relaţia Nord - Sud, 

pornind de la Marea Baltică (Lituania) şi Golful Finic 

Sankt Petersburg, în direcţia Moscova - Kiev - Chişinău - 

România - Bulgaria - Varlezia. Acest coridor trece la 

aproximativ 115 km distanţă de municipiul Galaţi, prin 

judeţul vecin - Vrancea. 

Traseul Drumurilor Europene care includ arealul Galați 

sunt: 

- Drumul European Clasa B (ramificație 

/conexiune) E 577: Slobozia – Brăila – Galaţi - (R. 

Moldova) Comrat - Chisinău - Dubasari - Ucraina) 

Odessa - Poltava; 

- Drumul European clasa A (intermediar 

nord-sud) E 87 - 2030 km: (Ucraina) Odessa - Izmail - 

Reni - (R. Moldova) Vulcanești - (România) Galaţi - Brăila 

- Măcin - Isaccea - Tulcea - Babadag - Ovidiu - Constanța 

- Eforie - Mangalia - (Bulgaria) Şabla - Cavarna - Balcic - 

Varna - Nesebar - Burgas - Malko Tarnovo - (Turcia) 

Dereköy - Kırklareli - Eceabat - (ferry) - Çanakkale - Izmir 

- Antalya. 

Principalele artere rutiere ce deservesc județul Galați: 

Figura 2: Coridorul VII Pan European, cf.  „Strategia 
de dezvoltare a judetului Galați-2010” Sursa 
www.unece.org 

 

Figura 3 Coridorul IX Pan European, cf.„Strategia de 
dezvoltare a judetului Galați-2010” sursa  
www.unece.org  
 

http://www.unece.org/
http://www.unece.org/
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 DN 26 - Galați – Oancea (cu posibilitate de racordare la DN 26 A spre Murgeni), în partea de 

est a județului; 

 DN 25 - Șendreni-Tecuci (cu posibilitate de racordare la DN 24, E581 spre Bârlad – Huși - Albița), 

în partea de est a județului; 

 DN 2 B / E87 / E574- Galați – Brăila (Buzău / Măcin-Tulcea / Slobozia) 

 

Arterele feroviare ce deservesc județul Galați sunt secundare și anume: 

 Galați – Tg. Bujor – Bârlad 

 Galați – Barboși – Tecuci – Mărășești – Bârlad (realizată printre primele din țară, încă de la 

1872) 

 Galați – Barboși - Brăila – Făurei – (Buzău/Urziceni) – București 

 

Prin municipiul Galați se asigură tranzitul rutier și feroviar către Giurgiulești. 

Din punct de vedere rutier, județul Galați poate deveni un important nod de tranzit sau de comunicații de 

impact internațional pe traseul Marea Baltică – Marea Neagră. 

 

Reteaua feroviara regionala include: 

- linia Buzău - Făurei - Brăila - Galați – frontiera 

- linia de cale ferată de interes local Brăila - Măcin - Tulcea, propusă să fie asociată proiectului Buzău - 

Făurei - Brăila - Galați. 

 

Calea navală de circulaţie de pe teritoriul judeţului Galaţi o reprezintă Dunărea, principalul traseu fluvial 

european, cu un port fluvial-maritim, de mărfuri şi pasageri, la Galaţi, având lungimea totală a frontului de 

chei de 7177 m. 

Accesul în port se face pe cale rutieră, cale ferată (normală şi largă) şi pe cale fluvială. 

Reţeaua de drumuri portuare permite atât tranzitul mărfurilor standard, cât şi al celor agabaritice şi este 

conectată la reţeaua naţională de drumuri, făcând astfel legătura cu toate ţările europene. 
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Mobilitatea reprezintă capacitatea persoanelor și a mărfurilor de a se deplasa rapid, ușor și ieftin către 

destinațiile dorite, cu o viteză considerată fluentă sau în condiții calitative comparabile. 

Accesibilitatea reprezintă: 

- atingerea obiectivelor deplasării în limite de timp considerate acceptabile. 

-numărul de elemente de comunicare (persoane, bunuri, servicii, activitați) care pot fi atinse, prin deplasări 

fizice într-un interval de timp dat. 

Factorii caracteristici ai mobilitații și accesibilitații sunt: 

1.2.1.Rețeaua de transport rutier 

Lungimea reţelei, de 1466 km, însumează 309 km drumuri naţionale, modernizate în totalitate, 792 

km drumuri judeţene şi 365 km drumuri comunale (datele sunt preluate din PATJ Galați). 
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Căile de comunicaţie rutieră sunt bine reprezentate în teritoriu prin opt drumuri naţionale, dintre care trei 

principale: 

DN 24 Tecuci – limita jud. Vrancea – limita jud. Vaslui 

DN 25 Galaţi  – Tecuci – DN 2B (jud. Vrancea) 

DN 26 Galaţi  –Folteşti – Oancea – limita jud. Vaslui 

şi cinci secundare: 

DN 2B Brăila – Galaţi  – Republica Moldova, Ucraina (Giurgiuleşti, Reni), 

DN 22B Galaţi  – limita jud. Brăila (dig pe malul Dunării), în lungime de 1,8 km 

DN 22E Galaţi  – limita jud. Tulcea, în lungime de 1,6 km 

DN 24D Tuluceşti – Cuca – Crăieşti – Bursucani – Bălăbăneşti – limita judeţului 

DN 25A: Hanu Conachi (DN 25) – Fundeni – limita jud. Vrancea, lungime de 6,4 km 

DN 26A Galaţi  – Oancea – spre Republica Moldova (Cahul), 

precum şi prin numeroase drumuri judeţene (în număr de 43) şi drumuri comunale (de interes limitat, 

local). 

Teritoriul judeţului este tranzitat de trei drumuri europene:  

-E 584 - din Ucraina, Republica Moldova – Galați – spre Brăila, Slobozia,  

-E 587 - din Ucraina, Republica Moldova - Galați – spre Brăila, Constanţa – Bulgaria, care se 

suprapun pe traseul drumului naţional DN 2B, şi  

-E 581 (parte a Coridorului IX de transport pan european), pe traseul drumului naţional DN 24, spre 

Bârlad şi frontiera cu Republica Moldova (Albiţa). 

 

Drumurile regionale (judeţene), cu o distribuţie uniformă, asigurând accesibilitatea diferitelor localităţi şi 

alcătuind o reţea care acoperă suprafaţa judeţului: 

DJ 204N limitǎ jud. Vrancea - Nămoloasa - Hanu Conachi (DN 25), în lungime de 13,0 km 

DJ 240 Ţigǎneşti (DN 24) - Ungureni - Slobozia Blǎneasa - Negrileşti – Slobozia Corni - Tǎlpigi - 

Ghidigeni (DN 24), în lung. de 23,300 km 

DJ 240A Tǎplǎu - Gârbovǎţ – Cerţeşti, lung. 14,40 km 
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DJ 241 Gara Berheci - limita jud. Vrancea (Gohor), lung. 14,00 km 

DJ 241A Gohor - limita jud. Vrancea, lung. 5,00 km 

DJ 241F limita judeţului cu jud. Vrancea - Huştiu - Ciorǎşti - DN 24, lung. 4,00 km 

DJ 241G: DJ 241 A - Brǎhǎşeşti - Ţepu, lung. 11,00 km 

DJ 242 Vârlezi - Târgu Bujor - Umbrǎreşti - Viile - Fârţǎneşti - Folteşti (DN26 ), lung. 30,70 km 

DJ 242A: Bǎlǎbǎneşti (DJ 242) - Cruceanu - Bereşti - Bereşti Meria - Slivna – Gǎneşti (DN26), lung. 

24,00 km 

DJ 242B limita jud. Vaslui - Bereşti - Bereşti Meria - Balinteşti - Bǎneasa - Moscu - Târgu Bujor (DJ 

242), lung. 35,00 km 

DJ 242C Bǎlǎbǎneşti (DN 24D) - Lungeşti - limita jud. Vaslui (Aldeşti), lung. 11,318 km 

DJ 242D Băneasa (DJ 242 B) - Suceveni – Rogojeni, lung. 21,00 km 

DJ 242E Bǎneasa - Roşcani – Oancea, lung. 15,30 km 

DJ 242H Târgu Bujor (DJ 242) - Lunca - Jorǎşti - Zǎrneşti - DJ 242A, lung. 27,00 km 

DJ 242J Târgu Bujor (DJ 242B) – Roşcani, lung. 10,85 km - necirculabil 

DJ 243A limita jud. Vaslui – Cotoroaia, lung. 2,00 km 

DJ 251 Tecuci (DN25) – limita jud. Tulcea, lung. 84,50 km 

DJ 251 Tecuci (DN25) – limita jud. Tulcea, lung. 84,50 km 

DJ 251A Matca (DJ 251) - Corod - Blânzi - Brǎtuleşti - Nicopole - Drǎguşeni (DJ 242), lung. 32,50 km 

 

DJ 251B Blânzi (DJ 251A) - Cerţeşti - Cotoroaia - Ciureşti - Ciureştii Noi – Bǎlǎşeşti - Bǎlǎbǎneşti (DJ 

242), lung. 31,50 km 

DJ 251C Valea Mărului (DJ 251) - Mândreşti - Smulţi - Crăieşti - Jorăşti – Balinteşti (DJ 242B), lung. 

36,00 km 

DJ 251D: DJ 251 - Mănăstirea Gologanu, lung. 2,80 km 

DJ 251E: DN 2B – Zǎtun, lung. 4,765 km 

DJ 251F Drǎguşeni ( DJ 251A ) - Smulţi - Urleşti - Bǎleni (DJ 253), lung. 19,08 km 

DJ 251G Vârlezi (DJ 261) - Corni - Mǎcişeni - Valea Mǎrului (DJ 251C), lung. 17,100 km 
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DJ 251H Corod (DJ 251A) - Valea Mǎrului (DJ 251C), lung. 8,50 km 

DJ 251J Cotoroaia (DJ 251B) - Fundeanu (DJ 251A), lung. 14,70 km 

DJ 251K Independenţa (DN 25) - Schela (DJ 251), lung. 7,00 km 

DJ 251L: DN 25 - Braniştea - Schela (DJ 251K), lung. 9,00 km 

DJ 252 Barcea (DN 25) - Podoleni - Movileni - Furcenii Noi - Furcenii Vechi - Bǎltǎreţi - Dobrineşti - 

limita jud. Vrancea (Buciumeni), lung. 46,00 km 

DJ 252G Braniştea (DJ 252) - Vizureşti- Tecucelu Sec - Ţepu - DN 24, lung.14,20 km 

DJ 252H Tecuci (DN 25) - Furcenii Noi (DJ 252), lung. 11,00 km 

DJ 252I Nicoreşti - Fântâni - Poiana - Vişina – Buciumeni, lung. 13,50 km 

DJ 253 Umbrǎreşti - Cudalbi - Bǎleni - Viile (DJ 242), lung. 40,50 km 

DJ 254 Iveşti (DN 25) - Călmăţui - Griviţa - Costache Negri (DJ 251), lung. 18,00 km 

DJ 254A Tudor Vladimirescu (DN25) – Mănăstirea Vladimireşti, lung. 4,00 km 

DJ 254B Griviţa (DJ 254) - DJ253, lung. 4,00 km 

DJ 254C: DJ 242 - Adam - Mǎnǎstirea Adam, lung. 5,50 km 

DJ 255: Independenţa (DN 25) - Izvoarele - Slobozia Conachi - Cuza Vodǎ - Rediu - Cuca - Fârţǎneşti - 

Chiraftei - Mǎstǎcani (DN 26), lung. 45,60 km 

DJ 255A: DJ 261 - Odaia Manolache - Cişmele - limita jud. Brǎila (DN 25), lung. 24,00 km 

DJ 255B: DJ 255A - Pǎdurea Gârboavele, lung. 6,60 km 

DJ 255C Smârdan (DJ 251) - M. Kogălniceanu - Cişmele (DJ 255A), lung. 7,00 km 

DJ 260: DN 26 (Vlǎdeşti) - Roşcani (DJ 242E), în lung. de 12,00 km - necirculabil 

DJ 261A: DJ 261 - Scânteieşti –Frumuşiţa, în lung. de 9,20 km 

 

Densitatea reţelei rutiere, de 32,8 km/100 kmp, se situează puţin sub media pe ţară (care este de 33 

km/100 kmp), fapt datorat dispersării localităţilor în teritoriu. 
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1.2.2.Reteaua de transport feroviar 

Densitatea reţelei feroviare, de aprox. 68,1 km/1.000 kmp, este net superioară mediei pe ţară (de 47,9 km/ 

1000 kmp), lungimea liniilor simple însumând 401 km şi a liniilor duble 198 km, electrificaţi fiind 272 km, pe 

traseul Galaţi – Tecuci – Mărăşeşti (procent de electrificare de 45%). 

Magistrala feroviară Galaţi – Făurei, limitrofă judeţului, face parte din magistrala Bucureşti – Ploieşti – 

Buzău – Galaţi şi este racordată la magistrala Bucureşti – Constanţa prin intermediul liniei duble principale 

electrificate Făurei – Feteşti. De asemenea, principala linie de pe teritoriul judeţului, cea care asigură 

legătura Galaţi – Tecuci - Mărăşeşti, având racord spre nord-estul ţării, Suceava, este linie dublă, 

electrificată, iar calea ferată Galaţi  – Tg. Bujor – Bereşti – Bârlad este simplă (cu o cale), neelectrificată, 

dar comparabilă ca lungime cu linia Galaţi  - Tecuci. 

Traseul c.f. este orientat de la sud la nord (nord-est şi nord-vest), paralel cu drumurile naţionale DN 25, DN 

26 şi DN 2B. 

Pe teritoriul judeţului se află numeroase staţii (33): Barboşi, Filieşti, Şendreni, Şerbeştii Vechi, Braniştea. V. 

Alecsandri, Independenţa, Piscu, Vameş, Tudor Vladimirescu, Hanu Conachi, Şerbăneşti, Lieşti, Buceşti, 

Iveşti, Umbrăreşti, Barcea, Cosmeşti (pe linia Galaţi  - Tecuci) şi Tuluceşti, Şiviţa, Frumuşiţa, Stoicani, 

Folteşti, Chiraftei, Fârţăneşti, Băleni, Tg. Bujor, Moscu, Roşcani, Balinteşti, Bereşti, Ciocăneasa, Bălăbăneşti 

(pe linia Galaţi  – Bârlad). 

Graficul de circulaţie este însă lipsit de supleţe - frecvenţă necorespunzătoare a trenurilor (intervale mari 

dintre două trenuri de aceeaşi categorie – rang, pentru aceeaşi destinaţie), iar staţiile sunt nemodernizate, 

remarcându-se, totodată, un nivel insuficient al calităţii ofertei de servicii: 

- viteză redusă, atât pentru traficul de călători, cât şi pentru cel de marfă; 

- parcul de material rulant din traficul de călători necorespunzător circulaţiei cu viteze sporite (de 

până la 160 km/h). 

 

1.2.3. Rețeaua de transport naval 

Calea navală de circulaţie o reprezintă Dunărea, principalul traseu fluvial european, cu un port 

fluvial-maritim pe teritoriul judeţului, de mărfuri şi pasageri, la Galaţi , având lungimea totală a frontului de 

chei de 7177 m. 
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Portul Galaţi necesită lucrări de modernizare la punctele de traversare cu bacul şi de acostare a navelor de 

pasageri, precum şi modernizarea terminalului de transport combinat de la Galaţi  (Mărfuri). 

 

Figura 5:  Principalele artere de cale ferată din judeţul Galaţi 
Sursa: Studiu privind configurarea zonei metropolitane Galaţi, 2011 

 

Puncte de control şi trecere a frontierei: 

- Galaţi (punct de trecere rutieră, feroviară şi fluvială) – corespondenţă cu Republica Moldova 

(Giurgiuleşti, Reni); 

- localitatea Oancea, situată pe drumul naţional secundar DN 26A (de asemenea punct rutier, 

feroviar şi fluvial) – graniţa cu Republica Moldova (localitate corespondentă: Cahul). 
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Transportul naval suplineşte într-o oarecare parte deficienţa celui rutier, fluviul Dunărea favorizând în mod 

special judeţul, reşedinţa acestuia fiind amplasată pe un traseu principal european (Coridorul VII de 

transport pan european, Axa prioritară 18). 

Galaţiul este port fluvio-maritim care face parte din reţeaua TEN-T, având zonă liberă (facilităţi fiscale şi 

comerciale) în apropierea vămii şi transport combinat pentru mărfuri şi pasageri, cu potenţial ridicat pentru 

dezvoltarea transportului fluvio-maritim. 

În general, este de remarcat atât capacitatea insuficientă de transport a pasagerilor şi a mărfurilor, cât şi 

nivelul redus de eficienţă şi siguranţă a traficului din cauza slabei întreţineri a infrastructurii existente, 

rutiere şi feroviare (care necesită investiţii importante nu numai pentru recondiţionare, ci, mai ales, pentru 

extindere şi modernizare pentru satisfacerea condiţiilor de trafic actual şi de perspectivă şi pentru 

asigurarea transportului intermodal de pasageri şi mărfuri şi a transportului integrat), având în vedere 

creşterea accelerată a volumului traficului, cât şi cerinţele regionale, naţionale şi europene. 

Transportul în comun pe teritoriul judeţului se desfăşoară pe traseul drumurilor naţionale şi judeţene, prin 

intermediul operatorilor privati. 

Posibilităţi de trasee de drumeţii cu bicicleta sau cu piciorul. Din acest punct de vedere, se pot folosi, în 

afara drumurilor naţionale, judeţene şi comunale, şi drumurile forestiere sau unele drumuri de exploatare. 

În viitor este necesară identificarea şi omologarea unor trasee speciale pentru turismul de drumeţii (cu 

bicicleta sau cu piciorul), în toate zonele care prezintă atracţii turistice, respectând prin lungime şi 

amenajare, condiţiile unui turism la standarde cel puţin minimale. 

Din cele prezentate mai sus, se poate concluziona ca potențialul de creștere al accesibilității și conectivității 

se poate valorifica prin consolidarea infrastructurilor de transport de-a lungul liniilor de forță care 

articulează teritoriile periurban, județean și regional, grație dispunerii favorabile a acestora în spațiu. 

Prezentă pe axele de dezvoltare și integrare spațială a unor centre urbane funcționând ca poli de creștere 

/dezvoltare denotă potențialul de inserare în rețelele policentrice naționale și transnaționale al arealului 

Galați. 
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2. CLASIFICARE A FORMELOR DE TURISM 

 

2.1. PREZENTARE GENERALĂ A FORMELOR DE TURISM  

• clasificare după criterii 

Forma de turism poate fi definită prin aspectul concret pe care îl îmbracă asocierea/combinarea serviciilor 

(transport, cazare, alimentaţie, agrement) ce alcătuiesc produsul turistic, precum şi modalitatea de 

comercializare a acestuia. 

În practica turistică există o serie de criterii şi posibilităţi de grupare a formelor de turism: 

a) în funcţie de locul de provenienţă sau originea turiştilor, se distinge: 

• turismul intern practicat de populaţia unei ţări în interiorul graniţelor naţionale; 

• turismul internaţional rezultat al deplasării persoanelor în afara graniţelor ţării lor de reşedinţă. 

Turismul internaţional se subdivide în turism emiţător (outgoing), de trimitere sau pasiv, care se referă la 

plecările turiştilor autohtoni peste graniţă, şi turism receptor (incoming) – de primire sau activ – care 

cuprinde sosirile de turişti din alte ţări pentru petrecerea vacanţei în ţara primitoare. 

b) după modalitatea de comercializare a vacanţelor, se disting următoarele forme de turism: 

• turismul organizat se caracterizează prin angajarea anticipată a prestaţiei, respectiv a tuturor sau 

principalelor servicii legate de călătorie şi sejur. Această angajare se realizează prin intermediul contractelor 

(voucher-ul, biletul de odihnă şi tratament) sau a altor tipuri de înţelegere convenite între turist şi agenţia 

de voiaj sau alţi organizatori de vacanţe (hoteluri, companii aeriene). 

• turismul pe cont propriu, numit uneori şi neoganizat, nu presupune angajarea prealabilă a unor 

prestaţii turistice. Vizitatorul hotărăşte singur asupra destinaţiei, duratei deplasării, perioadei de realizare a 

acesteia, mijlocul de transport, modalităţilor de agrement. 

• turismul semiorganizat (mixt) se caracterizează prin îmbinarea trăsăturilor specifice celor două forme 

deja prezentate. 

c) în funcţie de gradul de mobilitate a turistului se poate vorbi de: 

• turism itinerant sau de circulaţie, caracterizat printr-un grad de mobilitate ridicat, în care programul 

cuprinde vizitarea mai multor locuri, cu şederi scurte (1-2 zile) în acelaşi perimetru. 

• turism de sejur, cu un grad de mobilitate redus, ce presupune petrecerea vacanţei în aceeaşi localitate, 



 
 

STUDIU PRIVIND POTENŢIALUL TURISTIC AL JUDEŢULUI GALAŢI -ETAPA 1- IDENTIFICARE ȘI CLASIFICARE A FORMELOR DE 
TURISM PRACTICABILE ÎN JUDEŢUL GALAŢI, VIZÂND DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITORIULUI 

 

20 

 

indiferent de durata acesteia. Turismul de sejur se subdivide, la rândul lui în: 

 turism de sejur scurt se mai numeşte şi turism de weekend, presupune una sau două înnoptări, de 

obicei în zonele limitrofe locului de reşedinţă; 

 turism de sejur mediu coincide cu durata standard a călătoriilor (12 – 15 zile); 

 turism de sejur lung atunci când timpul de rămânere într-o localitate depăşeşte, de regulă, 30 zile. 

Este practicat în general de turiştii de vârsta a treia care efectuează cure şi tratamente medicale sau 

de către turiştii cu venituri foarte ridicate. 

d) din punct de vedere al periodicităţii sau frecvenţei de manifestare a cererii se distinge: 

• turism continuu (permanent) organizat pe întreaga durată a anului calendaristic (de exemplu turism 

cultural, de afaceri); 

• turism sezonier legat de existenţa anumitor condiţii naturale sau evenimente culturale, artistice, 

sportive. El se grupează în: turismul de iarnă, turismul de vară, turismul de circumstanţă (ocazional). 

e) după mijlocul de transport folosit, formele de turism pot fi grupate în: 

• drumeţii; 

• turism rutier; 

• turism feroviar; 

• turism naval; 

• turism aerian. 

f) în funcţie de motivaţia deplasărilor, se pot distinge următoarele forme ale circulaţiei turistice: 

• turismul de agrement este o formă frecvent întâlnită, oferind un bun prilej de a cunoaşte locuri noi, 

istoria şi obiceiurile lor; din acest punct de vedere, el se interferează cu aşa-numitul turism cultural; 

• turismul de odihnă şi recreere are un caracter mai puţin dinamic, cu un sejur ceva mai lung, legat de o 

anumită localitate cu particularităţi specifice; 

• turismul de tratament şi cură balneară este o formă specifică a turismului de odihnă care a luat o 

amploare mare nu atât ca urmare a dorinţei de a preveni anumite îmbolnăviri, cât, mai ales, creşterii 

surmenajului şi a bolilor profesionale provocate de ritmul vieţii moderne. Din această cauză, el este legat 

mai mult de anumite staţiuni cunoscute pentru proprietăţile lor terapeutice, pentru apele minerale, termale, 

pentru nămoluri, situate într-un climat de cruţare; 
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• turismul sportiv constituie o altă formă a circulaţiei foarte agreată de anumite categorii ale populaţiei. 

Practic el poate acoperi toate categoriile de sporturi, de la cele nautice, sporturile de iarnă până la alpinism, 

vânătoare, pescuit; 

• turismul ştiinţific are un caracter ocazional, referindu-se la participarea la congrese, la vizitarea unor 

obiective industriale, zone agricole, a unor obiective hidroenergetice. Din punct de vedere ştiinţific un 

interes aparte îl prezintă vizitarea unor peşteri, rezervaţii naturale, monumente ale naturii; 

• turismul de cumpărături (shopping tourism) determinat de deplasările ocazionale în alte localităţi (ţări) 

în vederea achiziţionării unor produse în condiţii mai avantajoase decât cele oferite pe plan local (naţional) 

sau a unor produse pe care nu le oferă piaţa locală.  

g)  după  caracteristicile socio-culturale ale cererii se disting următoarele forme de turism: 

• turismul particular (privat) se adresează unor persoane cu venituri ridicate, care, de regulă, dispun de o 

a doua reşedinţă cum ar fi case de vacanţă la munte sau la mare. Aceste persoane şi atunci când apelează la 

turismul organizat se deplasează cu mijloace proprii de transport şi recurg la servicii deosebite şi forme de 

cazare cu un grad de confort mai ridicat; 

• turismul social este un turism de masă, agreat de persoanele cu posibilităţi financiare relativ limitate. 

Aceşti turişti solicită forme ieftine de cazare şi mijloace de transport în comun, sau cel mult închiriate, unde 

pot beneficia de unele reduceri la tarifele de transport. În aceeaşi categorie se încadrează şi cei care solicită 

bilete prin sindicat; 

• turismul pentru tineret constituie o formă particulară a turismului social, adresându-se, cu precădere, 

categoriilor tinere ale populaţiei. Această formă de turism apelează la tabere de creaţie, cantonamente, 

vacanţe la preţuri medii şi submedii, fiind utilizate mijloacele de transport mai ieftine, forme suplimentare 

de cazare, pensiuni; 

• turismul de afaceri este acea formă de turism practicată de angajaţi sau de alte categorii de persoane, 

în interes de serviciu, în interiorul sau în afara ţării de reşedinţă, incluzând: participarea la întâlniri de afaceri, 

târguri şi expoziţii, conferinţe şi reuniuni. 

h) după categoria de vârstă şi ocupaţia turiştilor, formele de turism pot fi: 

• turism pentru tineret; 

• turism pentru populaţia activă; 

• turism pentru pensionari. 

i) după caracteristicile prestaţiei turistice principale preferate de turist în cadrul sejurului, formele de 
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turism mai pot fi grupate în: 

• turismul de sejur pe litoral practicat pentru cura heliomarină, sporturi nautice, odihnă şi recreere, 

tratament balnear; 

• turism de sejur în staţiunile montane cuprinde turismul practicat în vacanţe şi week-end aproape în tot 

timpul anului, iar în sezonul alb turismul pentru practicarea sporturilor de iarnă (schi, săniuţă, bob, patinaj, 

snowbord); 

• turismul în staţiunile balneo-climaterice reprezintă un sector major în cadrul industriei turistice 

româneşti, datorită particularităţilor sale specifice. Este cunoscut că aproape o treime din apele termale şi 

minerale de care beneficiază Europa este concentrată în România, iar efectele acestora pentru sănătate au 

fost atestate de-a lungul secolelor; 

• turismul cu caracter special: vânătoare şi pescuit sportiv, congrese, conferinţe. 

În continuare se mai pot menţiona, tot după  caracteristicile socioeconomice ale cererii şi ale clientelei şi: 

• turismul politic ia în considerare participarea la evenimentele politice însemnate sau la sărbători 

naţionale. Afilierea la anumite ideologii poate fi, de asemenea, o atracţie pentru călătorie. Astfel o derivată 

de la forma politică este cea guvernamentală (aproximativ 6-8% din călătoriile internaţionale sunt realizate 

de oficialităţi politice) 

• turismul urban se referă în general la petrecerea timpului liber sau a vacanţelor în oraşe pentru 

vizitarea acestora sau pentru desfăşurarea unor activităţi diverse cum sunt vizionarea de spectacole, 

expoziţii etc. Datorită acestei accepţiuni el are o sferă de cuprindere extrem de largă şi deci este destul de 

dificil de particularizat în raport cu alte forme de turism. De regulă proporţia turismului urban intern deţine 

cote superioare celui internaţional. La toate acestea este necesar de adăugat că circa 80% din vizitele la oraş 

reprezintă turism urban pur iar 20% este  turism complementar, vizitarea zonelor urbane fiind  asociată 

altor forme de petrecere a vacanţei (litoral, munte, circuite).  

• turismul rural reprezintă una din cele mai reuşite soluţii în ceea ce priveşte armonizarea cerinţelor 

turismului cu exigenţele protejării mediului şi dezvoltării durabile şi se defineşte în sens larg prin dorinţa de 

a petrece vacanţa în mijlocul naturii, de întoarcerea la viaţa şi obiceiurile tradiţionale. Se ştie însă că sfera de 

cuprindere turismului rural este destul de largă, iar acesta se referă  la toate activităţile ocazionate de 

petrecerea unei perioade de timp determinate în mediul rural, mijlocul de cazare fiind fie gospodăria 

ţărănească, fie echipamente turistice generale cum sunt hanurile, hotelurile, popasuri. Agroturismul pe de 

altă parte este mai strict din punctul de vedre al condiţiilor ce se impun pentru petrecerea vacanţei şi 

presupune şederea în locuinţa ţărănească, consumarea de produse agricole şi participarea într-o anumită 
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măsură la activităţile agricole specifice. Indiferent despre ce tip de turism este vorba, conţinutul activităţii 

turistice rurale se circumscrie coordonatelor: spaţiu rural, locuitori ce păstrează anumite tradiţii, obiceiuri şi 

produse agroalimentare consumate de turişti cu prilejul şederii în gospodăria ţărănească. 

După caracteristicile geografice ale zonelor în care sunt amplasate şi de categoria valorilor turistice existente, 

satele turistice se grupează în: 

- etnofolclorice 

- de creaţie artistică şi artizanală 

- peisagistice şi climatice  

- viti-pomicole 

- pescăreşti şi vânătoreşti 

- pastorale 

- pentru practicarea sporturilor de iarnă 

• după vârsta participanţilor:  

• turismul pentru preşcolari;  

• turismul pentru elevi;  

• turismul pentru tineret (18-31 ani);  

• turismul pentru adulţi (31-60 ani);  

• turismul pentru vârsta a III-a 

Formele de turism prezentate oferă o imagine a complexităţii activităţii, a proprietăţii serviciului turistic de a 

se particulariza în raport cu specificul cerinţelor fiecărui turist sau grup de turişti, a varietăţii problemelor ce 

trebuie soluţionate de organizatorii de turism. 

 

Caracterizarea unor forme moderne de turism 

În structura circulaţiei turistice, în funcţie de motivaţia deplasării, în practica turistică internaţională şi, chiar 

şi în ţara noastră, s-au produs mutaţii importante, în principal, în sensul diversificării obiectivelor călătoriilor 

şi al modificării priorităţilor în topul preferinţelor turiştilor. 

În continuare vom prezenta câteva forme moderne de turism: 
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a. Turismul de afaceri este acea formă de turism practicată de angajaţi sau de alte categorii de persoane, 

în interes de serviciu, în interiorul sau în afara ţării de reşedinţă, incluzând: participarea la întâlniri de afaceri, 

târguri şi expoziţii, conferinţe şi reuniuni. Turismul de afaceri deţine, astăzi, în lume, circa 20% din totalul 

călătoriilor internaţionale şi aproape ¼ din totalul încasărilor turistice, având cote diferite de la o ţară la alta, 

în funcţie de dotarea turistică şi nivelul de dezvoltare economică. 

Din punct de vedere al conţinutului, formele turismului de afaceri se structurează în: 

• turism general de afaceri se referă la activitatea persoanelor ce lucreză, pentru o scurtă perioadă de 

timp, în afara locului de muncă obişnuit (ex. reprezentanţi vânzări, ziarişti); 

• turismul de reuniuni este determinat de participarea la un eveniment de tipul întâlnirilor, conferinţelor, 

simpozioanelor, colocviilor, congreselor şi este considerat una dintre cele mai obişnuite forme ale 

călătoriilor de afaceri; 

• târgurile şi expoziţiile se definesc prin prezentări de produse şi servicii, destinate unui public invitat, cu 

scopul de a determina o vânzare sau a informa vizitatorul. Ca formă de turism, ele stimulează călătoria a 

două categorii de persoane: expozanţi şi vizitatori; 

• călătoriile stimulent îmbracă forma unor vacanţe scurte, dar de un nivel de confort foarte ridicat, 

oferite anumitor categorii de angajaţi şi, frecvent, familiilor acestora, cu accent pe distracţie, relaxare, ca 

recompensă pentru performanţele deosebite obţinute în activitatea profesională. 

b. Turismul urban se referă, în general, la petrecerea timpului liber, a vacanţelor în oraşe, pentru vizitarea 

acestora şi pentru desfăşurarea unor activităţi de natură foarte diversă, cum sunt: vizite la rude, întâlniri cu 

prietenii, vizionarea de spectacole, expoziţii, efectuarea de cumpărături. Turismul urban, prin motivaţia sa 

foarte diversă, deţine o pondere însemnată în structura circulaţiei turistice. Astfel, pentru majoritatea ţărilor 

europene, deplasările în oraşe concentrează circa 35% din totalul călătoriilor, cu ponderi variate de la o ţară 

la alta, dar şi diferenţieri între turismul intern şi internaţional al fiecăruia. 

c. Turismul cultural presupune vizitarea, în scopul satisfacerii nevoilor culturale şi spirituale, a 

monumentelor de artă şi arhitectură, locurilor istorice, muzeelor, galeriilor de artă. Turismul cultura, prin 

natura motivelor sale, prin locul de desfăşurare şi modul de organizare, se integrează celui urban şi se 

interferează – în acest perimetru – cu cel de loisir şi cel de afaceri. Produsul turistic cultural se constituie 

prin sinteza a două grupe distincte de elemente: cele culturale – dorinţă, obiectiv, ghid şi cele turistice – 

mijloace de transport, de primire, de găzduire şi de alimentaţie. 

d. Turismul rural se referă la toate activităţile ocazionate de petrecerea unei perioade de timp 

determinate în mediu rural, mijlocul de găzduire putând fi atât gospodăria ţărănească – pensiune, fermă 
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agroturistică – cât şi echipamente turistice de factură generală: hanuri, hoteluri rustice, popasuri. 

e. Agroturismul presupune şederea în gospodăria ţărănească – pensiune, fermă – consumarea de 

produse agricole din gospodăria respectivă şi participarea, într-o măsură mai mare sau mai mică, la 

activităţile agricole specifice. 

Faţă de cele prezentate, mai există şi alte forme de turism care răspund, prin caracteristicile lor, atributului 

de modern (ex. croazierele) sau cerinţele unui turism durabil (ex. turismul în parcuri şi rezervaţii). 

 

Clasificarea formelor de turism sub alt aspect 

Delimitarea formelor de turism este deosebit de importantă din punct de vedere teoretic si practic  şi 

oferă elemente de fundamentare ştiinţifică a deciziilor cu privire la dezvoltarea şi diversificarea ofertei 

turistice, alinierea ei la modificările intervenite în structura cererii.  

La fel ca şi circulaţia internaţională a bunurilor substanţiale, circulaţia turistică cuprinde o diversitate de 

produse, grupate în forme de turism-clase categoriile tipice activităţii turistice. Circulaţia turistică de 

concretizează către anumite bazine turistice. La scară europeană ţările se împart în două mari grupe: ţări 

preponderent emiţătoare de turişti-ţările nordice şi ţări preponderent receptoare de turişti-cele sudice. 

 Aceste forme de turism s-au delimitat ca o rezultantă a preocupării de clasificare, după anumite criterii, a 

circulaţiei turistice pornind de la complexitatea şi eterogenitatea acesteia şi de la varietatea posibilităţilor de 

acces a consumatorilor la produsul turistic.  

Delimitarea clară a conţinutului fiecărei forme de turism prezintă importanţă pentru identificarea 

comportamentului vizitatorului în materie de consum şi cheltuieli şi a responsabilităţilor şi obligaţiilor 

organizatorilor de vacanţe (agenţiile de voiaj şi touroperatori în speţă) sau a prestatorilor de servicii cum 

sunt societăţile de transport, hoteluri, restaurante etc. 

În general forma de turism poate fi definită prin aspectul concret pe care îl are asocierea serviciilor de 

transport, de cazare, alimentaţie şi agrement care constituie produsul turistic, precum şi modalitatea de 

comercializare a acestuia. 

Există numeroase modalităţi de clasificare a acestor forme de turism, conform experienţei internaţionale, 

între acestea enumerându-se următoarele:  

• motivul de călătorie 

• gradul de mobilitate a turistului  
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• originea sa  

• periodicitatea plecărilor în vacanţă 

• caracterul voiajelor 

• modalitatea de comercializare  

În mod curent turismul de divide după locul de provenienţă a turiştilor în două forme generale:  

• turism naţional (intern) – practicat de cetăţenii unei ţări în interiorul graniţelor sale 

• turism internaţional (extern) – diferenţiat de primul prin vizitele cetăţenilor străini într-o ţară şi prin 

plecările cetăţenilor autohtoni în scopuri turistice în afara graniţelor ţării lor 

Ambele forme de turism prezentate mai sus prezintă un număr de particularităţi, existând o 

interdependenţă care are ca scop promovarea în ansamblu a activităţii turistice, fapt cât se poate de 

obişnuit, pentru că se oferă aceeaşi bază materială de primire atât turiştilor interni, cât şi celor externi, 

văzuţi şi trataţi ca solicitanţi simultani de servicii turistice. 

Astfel în funcţie de locul de provenienţă sau originea turiştilor, se disting două forme majore :  

• turism intern, practicat de populaţia unei ţări în interiorul graniţelor naţionale 

• turism internaţional  care apare ca rezultat al deplasării persoanelor în afara graniţelor ţării lor de 

reşedinţă 

Formele fundamentale ale turismului  

Turismul intern şi internaţional reprezintă două forme de exprimare ale aceluiaşi fenomen, raportul dintre 

ele fiind net în favoarea celui intern, cu valori diferite de la ţara la ţară. În cazul ţărilor bogate din punct de 

vedere al patrimoniului turistic precum Franţa, Italia, Spania, turismul intern deţine 70-80 % din totalul 

vacanţelor, iar în ceea ce priveşte cele mai puţin dotate ca Germania, Olanda proporţia turismului intern 

este ceva mai redusă aproximativ 60 % (în România raportul a fost de 50 %) 

Urmărind curentele turistice internaţionale care se produc într-o zonă delimitată ca suprafaţă, se poate reda 

următoarea clasificare a turismului internaţional: 

• turism receptor (de primire sau pasiv) care înregistrează sosirile cetăţenilor străini într-o ţară dată, 

aceştia având domiciliul permanent în ţara emitentă. Turismul receptor reprezintă pentru ţara primitoare o 

sursă de încasări valutare deosebit de importantă 

• turismul emiţător (de trimitere sau activ) reprezentând acea parte a turismului internaţional care 

înregistrează plecările cetăţenilor unei ţări în străinătate 
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Raportul dintre numărul plecărilor şi cel al sosirilor de turişti în şi din străinătate determină situarea unei 

ţării într-o categorie sau alta , iar din punct de vedere economic influenţează aportul de valută al activităţii 

turistice şi implicit echilibrul balanţei de plăţi. 

Unul din cele mai complexe şi mai de importanţă majoră criterii de clasificare a formelor de turism este tipul 

de comercializare a vacanţelor, de angajare şi de plată a prestaţiei turistice.  

Astfel turismul poate fi: 

• neorganizat sau pe cont propriu 

• organizat 

• mixt 

Turismul neorganizat, sau pe cont propriu nu presupune angajarea anterioară a unor prestaţii turistice. 

Vizitatorul hotărăşte singur destinaţia, duratei deplasării, perioadei de realizare a acestora, mijlocul de 

transport, etc. 

Această formă este practicată în mod deosebit de turiştii experimentaţi, automobilişti şi de persoanele cu 

venit mare, costul fiind superior celui din cadrul turismului organizat. În ţările cu o bogată tradiţie turistică, 

unde există deja o bună infrastructură turistică şi o informare adecvată a vizitatorilor, turismul pe cont 

propriu reprezintă cea mai întâlnită formă practicată; în ţările vest-europene aproximativ 70 % din fluxul 

turistic. 

Turismul organizat a apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea şi a fost amplificat în mod accentuat în epoca 

contemporană; este o alternativă pentru persoanele cu venituri mici, care în vederea unui consum turistic 

minim, achită un preţ global unui comerciant care organizează voiajul. Avântul turismului organizat are 

drept fundament avantajele pe care le prezintă atât pentru organizator , care obţine un profit din activitatea 

depusă, cât şi pentru turişti, prin nivelul de preţ mult mai accesibil, ambianţa pe care o creează, certitudinea 

consumului etc.  

Se caracterizează prin angajarea anticipată a prestaţiei, respectiv a tuturor sau a principalelor servicii legate 

de călătorie şi sejur. Această angajare se realizează prin intermediul contractelor sau a altor tipuri de 

înţelegeri convenite între turist şi agenţia de voiaj sau alţi organizatori de vacanţe . în aceste înţelegeri sunt 

înscrise serviciile solicitate şi oferite, condiţiile de plată alte obligaţii ale părţilor implicate. 

Totuşi mobilitatea scăzută a turistului, cât şi rigiditatea cantitativ-calitativă şi structurală a consumului, au 

determinat o anumită plafonare în evoluţia acestei forme de turism şi apariţia turismului semiorganizat care 

combină avantajele celorlalte două. 
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În această situaţie o parte a serviciilor (mai ales cazarea şi demipensiunea) este angajată în prealabil, iar alte 

servicii sunt obţinute direct pe măsura derulării călătoriei-servicii de transport şi agrement în speţă. 

Toate formele turistice detaliate mai sus se adresează în mod echivalent grupurilor de turişti sau 

persoanelor individuale; ca urmare aplicarea lor în practică se exprimă la rândul ei, printr-o mare 

diversitate. 

Sub aspectul avantajelor şi dezavantajelor se pot sublinia următoarele aspecte: turismul organizat şi cel 

semiorganizat oferă posibilitatea unei planificări a acţiunilor anterioare voiajului, asigurând utilizarea 

raţională a capacităţii de cazare şi mijloacelor de transport, o mai bună evaluare a resurselor de muncă, 

inclusiv certitudinea încasărilor.  

Totodată cu ajutorul acestor forme se stimulează mişcarea turistică în ansamblu, se atenuează caracterul 

sezonier al manifestării cererii.  Din punctul de vedere al turistului, opţiunea pentru un sejur organizat 

înseamnă certitudinea primirii condiţiilor de confort promise, a serviciilor corespunzătoare-respectiv o 

prioritate în obţinerea acestora, buna gospodărire a bugetului de vacanţă.  

Principalele dezavantaje ale turismului organizat şi într-o anumită măsură a celui semiorganizat, ia formă 

pentru organizatorul de vacanţe sau cel ce prestează serviciile, în încasări pe zi-turist mai reduse datorită 

sistemului de facilităţi practicate, cu obligativitatea respectării a condiţiilor contractuale. În ceea ce priveşte 

turistul, solicitarea unui aranjament organizat îi îngrădeşte libertatea de mişcare în sensul acceptării şi 

participării la un program ce nu răspunde în totalitate dorinţelor sale şi al îndeplinirii unor cerinţe legate de 

modalităţile de plată. 

Turismul pe cont propriu reprezintă în special pentru prestatorii de servicii avantajul unor încasări medii pe 

zi-turist mai mari ca urmare a eliminare a sistemului de reduceri dar şi diversităţii serviciilor, mai ales cele 

complementare, cerute de turişti. Această formă asigură în acelaşi timp valorificarea mai bună a 

potenţialului turistic, prin orientarea turiştilor către toate zonele de atracţie, pentru vizitator fiind create 

condiţii de organizare a vacanţei după bunul plac, fapt ce duce la o mai bună mobilitate a cestuia precum şi 

vizitarea unor mai multe locuri intr-un spaţiu mai scurt. Totuşi există şi inconveniente care decurg din 

sezonalitatea accentuată a manifestării cererii şi a exprimării ofertei - de aici apare şi o suprasolicitare în 

anumite perioade a bazei materiale a turismului (capacităţi de cazare, alimentaţie, agrement, mijloace de 

transport) cu efecte negative asupra economiei. Din punctul de vedere al turistului apare imposibilitatea 

satisfacerii cererii sau al satisfacerii ei la nivel redus. În plus această ofertă trebuie să acopere în paralel şi 

cerinţele turismului organizat, acesta având de obicei prioritate. 

Cu toate aceste lipsuri – inclusiv preţul mai ridicat -  turismul pe cont propriu cucereşte noi segmente de 

consumatori fapt datorat dorinţei tot mai puternice a vizitatorilor de călători individual, de a-şi plănui 
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singuri voiajul, de nu fi obligaţi să respecte un program prestabilit. De asemenea creşterea gradului de 

dotare cu automobile şi echipament pentru turism ca şi a experienţei turiştilor acţionează în sensul creşterii 

ponderii turismului pe cont propriu. 

Pe de lată parte însă, creşterea preocupării organizatorilor de vacanţe pentru diversificarea ofertei de 

programe, cu scopul elasticizării acestora şi apropierea de gusturile şi preferinţele clienţilor s-au, 

materializat în creşterea interesului în materie de forme organizate, este drept în ritm mai lent. 

O altă clasificare a turismului este cea după gradul de mobilitate a turistului. Turismul intern sau 

internaţional poate să-şi satisfacă cererea de servicii turistice fie rămânând un timp cu durată variabilă 

într-o zonă turistică ceea ce adus la definirea noţiunii de turism de sejur, cu un gard de mobilitate redus, fie  

sub forma unor de plasări continue, pe itinerare stabilite în prealabil sau ocazional, cu opriri şi rămâneri 

scurte în diferite localităţi de pe traseele traversate, ceea ce a dus la turismul itinerant, cu un grad de 

mobilitate ridicat. 

Turismul de sejur după utilizarea timpului disponibil pentru călătorii se împarte astfel: 

• turismul de sejur scurt care cuprinde turiştii ce se deplasează pe o durată scurtă de timp (maxim o 

săptămână) reprezentativ este aici turismul de weekend 

•  turismul de sejur mediu care cuprinde turiştii a căror şedere într-o zonă nu depăşeşte 30 zile, 

perioadă ce coincide cu durata concediilor plătite. Este cel mai practicat, fiind unul de masă, lucru datorat  

disponibilităţii de perioade limitate de timp liber a populaţiei, însă are un caracter sezonier accentuat 

• turismul de sejur lung este alcătuit din cei ce au o durată de şedere mai mare de 30 zile. Această formă 

turistică deţine trăsături tipologice bine conturate pentru că presupune că cei ce călătoresc au depăşit deja 

vârsta muncii active – pensionarii, sau cei ce deţin venituri ridicate şi îşi pot permite să se bucure de 

perioade mai lungi de vacanţă; tot aici se poate integra într-o anumită măsură şi turismul de tineret 

deoarece elevii, spre exemplu au vacanţe de mai mult de o lună 

În cazul turismului internaţional se desprinde şi turismul de tranzit, noţiune strâns legată de traversarea 

unor ţări cu oprire sau fără pentru a ajunge la nişte destinaţii anumite. 

Deoarece turistul devine tot mai mobil se tinde către un turism de vizitare în acre programul cuprinde 

vizitarea într-o singură vacanţă a mai multor localităţi sau ţări.  

Din punctul de vedere al frecvenţei, se distinge turism continuu (pe întreaga perioadă a anului calendaristic; 

turism balnear, cultural sau de afaceri) şi turism sezonier  care se împarte în: 

• turism de iarna care conţine două caracteristici distincte, după motivul pentru care se face deplasarea: 
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turismul pentru zăpadă şi cel pentru soarele şi căldura căutată şi în timpul iernii 

• turismul de vară care are loc în perioadele calde ale anului. Se deosebeşte de celelalte prin fluxuri 

masive cu o mare diversificare în ceea ce priveşte tipologia turiştilor şi produselor turistice, având îndeosebi 

un caracter de masă 

• turismul de circumstanţă este de obicei un turism localizat în timp şi spaţiu cu fluxuri limitate ca durată 

generate de anumite evenimente specifice sau de diferite festivităţi 

Folosind drept criteriu de clasificare tipul mijlocului de transport ce se utilizează în efectuarea călătoriei, 

formele de turism se pot grupa în: 

• drumeţie cuprinzând deplasările pedestre cu scop recreativ şi de îngrijire a sănătăţii, excursiile 

montane etc.  

• turismul rutier – cicloturismul, motociclismul respectiv automobilismul  

• turismul feroviar – una din cele mai vechi forme de călătorie practicate 

• turismul naval - croaziere, turismul nautic – excursii cu caiac, bărci cu motor pe diferite trasee fluviale 

• turismul aerian – practicat pe distanţe lungi şi foarte lungi 

În practica activităţii turistice au apărut şi sunt în uz din ce în ce mai des combinaţiile de diferite forme de 

transport tip „FLY AND DRIVE”, sau croaziere fluviale cu returnarea turiştilor pe cale aeriană ce dovedeşte 

multitudinea mijloacelor de transport. 

Având în vedere că turismul are mai tot timpul un caracter activ, el se practică în funcţie de anumite 

motivaţii, de cele mai multe ori având amprente tipic individuale. Motivaţia este un criteriu deosebit de 

important în ceea ce priveşte departajarea formelor turistice: 

• turismul de agrement, practicat de călătorii care caută să profite de frumuseţile naturii, locuri şi 

obiceiuri noi, etc., formă ce se interferează cu turismul cultural – atribut ce se poate oferi oricărei forme de 

turism care depăşeşte sfera odihnei, distracţiei sau sportului şi trebuie să îndeplinească trei condiţii: sa fie 

determinat de dorinţa de cunoaştere, să aibă loc consumul unui produs cu tipologie culturală, să presupună 

intervenţia unui mediator – persoană, document scris, material audio-vizual, care să pună în valoare, să 

realizeze produsul cultural    

• turismul religios ce constă în pelerinajele credincioşilor la lăcaşurile de cult  

• turismul de odihnă şi recreere, de refacere a psihicului şi tonusului pierdut pe perioada anului, pe 

fondul agitaţiei urbane 
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• turismul de tratament şi cură balneomedicală, practicat încă din antichitate cu scop de refacere a 

sănătăţii – sub prisma perioadelor viitoare, ca urmare a creşterii longevităţii, această formă de turism se va 

dezvolta considerabil, având ca obiect nu numai tratamentul balnear propriu zis, ci şi tratamente profilactice 

aplicate persoanelor active de vârstă medie şi peste medie 

• turismul sportiv este o formă a celui de agrement, pondera cea mai însemnată ocupând-o sporturile 

nautice de vară, cele de iarnă, pescuitul sportiv, dar şi alte manifestări sportive ocazionale. 

Unii organizatori de turism includ în această categorie şi voiajorii ce vin ca spectatori la diferite spectacole 

sportive, de fapt turismul sportiv reprezintă redarea unor posibilităţi de agrement pentru cei ce îşi petrec 

vacanţa într-o anumită zonă. O serie de forme de turism nu mai puţin importante, dar mai puţin întâlnite 

sunt şi cele ce urmează : turism de cumpărături – ce rezidă  în deplasările ocazionale în alte localităţi cu 

dorinţa de a cumpăra diferite produse, turismul tehnic şi ştiinţific – se referă la vizitarea cu caracter 

documentar a unor obiective industriale sau agricole etc. 

În funcţie de caracteristicile socioeconomice ale cererii şi ale clientelei o clasificare a formelor turistice se 

face în felul următor: 

• turism particular ce se referă la cei ce călătoresc pe cont propriu şi este tipic segmentelor de populaţie 

cu venituri ridicate care au experienţă în domeniul călătoriei şi care sunt dispuşi să îşi asume anumite riscuri. 

Aceştia însă manifestă o mai mare exigenţă în ceea ce priveşte calitatea şi diversitatea serviciilor oferite, 

identificându-se chiar cu turismul de lux. Această formă a luat proporţii odată cu dezvoltarea circulaţiei 

turistice şi reprezintă acum mai mult de jumătate din întregul volum de activităţi turistice. 

• turismul social mizează pe promovarea unui sistem de facilităţi cum sunt reducerile de tarife, acordarea 

de subvenţii. Prin caracteristicile sale turismul social asigură accesul la vacanţele unor categorii defavorizate 

ale populaţiei având chiar un rol de protecţie socială. O definiţie a turismului social este prezentată de W. 

Hunziker : „acel turism care se caracterizează prin faptul că este practicat de cercuri cu putere de cumpărare 

mică şi că este facilitat prin prestaţii cu totul speciale, uşor de recunoscut ca atare”. Acesta însă, nu trebuie 

confundat cu turismul de masă, el fiind doar integrat  acestuia, piaţa ţintă fiind alcătuită din populaţia care 

are venituri modeste, iar o parte a cheltuielilor sunt finanţate de sindicate, case de asigurări sociale etc. 

• turismul de tineret este o formă particulară a turismului social care prin facilităţile acordate acestui 

segment al populaţiei încurajează dezvoltarea călătoriilor, cu scopuri instructiv-educative.  

• turismul de afaceri şi congrese este un ansamblu de călătorii care sunt organizate de companii şi 

administraţii publice în interes profesional pentru personalul propriu. 
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2.2. TURISMUL DURABIL  

2.2.1. Relația turism - mediu 

Turismul reprezintă o componentă majoră a vieţii economice și sociale, România fiind înzestrată cu un 

potenţial turistic deosebit de variat, diversificat şi concentrat caracterizat prin:  

 existenţa unor forme de relief accesibile și armonios îmbinate pe întreg teritoriu; 

 climă favorabilă practicării turismului în tot cursul anului;  

 potenţial faunistic şi floristic bogat, cu specii și ecosisteme unicate în Europa;  

 factori naturali recomandaţi într-o cură balneară complexă;  

 patrimoniu cultural-istoric şi arhitectural apreciat pe plan internaţional; 

Protecția și conservarea potențialului turistic și a mediului, în general, se conturează ca o activitate distinctă, 

cu probleme specifice, care solicită colaborarea specialiștilor din mai multe domenii. Această acțiune poate 

avea o eficiență satisfăcătoare, numai în condițiile asigurării unui cadru de desfășurare juridico-administrativ 

adecvat, care impune organizarea administrativă, existența unor resurse economice, un suport legislativ 

eficient și o susținută activitate de educație cetățenească în acest sens. Noțiunea de dezvoltare durabilă se 

aplică și în cazul turismului, prin ideea de turism durabil sau ecoturism, astfel că, obținerea turismului 

durabil este un proces continuu care necesită monitorizarea constantă a impacturilor și introducerea de 

măsuri obligatorii preventive și/sau corective oricând este necesar. 

Definiția care se dă în mod curent, dezvoltării turistice durabile este următoarea: „Dezvoltarea tuturor 

formelor de turism, managementul și marketingul turistic care să respecte integritatea naturală, socială, 

economică a mediului, prin exploatarea resurselor naturale și culturale și în interesul generațiilor viitoare”. 

Astfel, turismul durabil înseamnă abilitatea destinației turistice de a rămâne competitivă împotriva tuturor 

problemelor apărute, de a atrage vizitatorii pentru prima oară și a-i fideliza ulterior, de a rămâne unică din 

punct de vedere cultural și a fi într-un permanent echilibru cu mediul înconjurător. 

Turismul poate contribui la atingerea dezvoltării durabile, în momentul în care, operează cu capacități 

naturale pentru regenerarea și viitorul productivității resurselor naturale, când recunoaște contribuția 

populației și a comunităților, a tradițiilor și stilurilor de viață, când lucrează cu experiențe turistice, când 

acceptă faptul că oamenii respectivi trebuie să beneficieze de o împărțire echitabilă a beneficiilor 

economice ale turismului și când este ghidat de dorințele populației locale și ale comunităților gazdă. La 
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nivel de țară, vorbind de turism durabil, trebuie să ținem seama de modul și locul de aplicarea a acestuia. În 

acest caz un rol important îl au ariile protejate, care au ajutat și ajută la dezvoltarea ecoturismului, forma 

distinctă de turism, menită să respecte valoarea peisajelor naturale, a biodiversității ecologice. 

Deși este destul de greu de măsurat și de observat pe termen scurt, turismul este unul dintre puținele 

sectoare economice prin care se poate realiza dezvoltarea durabilă a acestor zone din țară, iar ecoturismul 

este forma cea mai acceptată de turism durabil pentru orice țară și regiune de pe glob. Deși țara noastră 

deține un patrimoniul ecoturistic deosebit, cu potențial mare de valorificare, ecoturismul este încă un 

segment destul de îngust al pieței turistice, confruntat cu numeroase probleme, cum ar fi: slaba cooperare 

la nivel local, promovarea modestă la nivel național și internațional, existența unei oferte limitate, slab 

diversificate, slaba dezvoltare a infrastructurii specifice ecoturismului la nivelul ariilor protejate, migrația 

forței de muncă, nivelul redus de pregătire al celor angajați în domeniu. Dezvoltarea turistică durabilă poate 

fi abordată în două faze. Prima fază reprezintă hotărârea de a include în circuitul turistic o anumită zona şi 

construirea echipamentelor turistice. A doua fază constă în desfăşurarea propriu-zisă a activităţii turistice. 

Fiecare din aceste faze se realizează prin proprii agenţi, cărora le revine și responsabilitatea ocrotirii 

mediului și respectării principiilor turismului durabil. 

 

2.2.2. Legislația în vigoare privind turismul durabil 

Odată ce a fost recunoscută importanţa dezvoltării durabile a turismul, privind protejarea şi conservarea 

patrimoniului natural și cultural, pentru dezvoltarea economică și socială a comunităţilor locale din zonele 

rurale naturale și pentru creşterea experienţei turistice, ar trebui depuse toate eforturile pentru 

valorificarea eficientă a bogatului patrimoniu de care dispune ţara noastră. Acest lucru a fost conştientizat la 

nivel guvernamental, și încă din 2003 a început conștientizarea acestei forme de turism şi în realizarea unei 

strategii în acest domeniu: 

 în H.G. nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor 

naturale și constituirea administraţiilor acestora, se stabileşte necesitatea elaborării unei strategii 

de dezvoltare a ecoturismului în ariile protejate, în conformitate cu principiile de conservare a 

biodiversităţii și de utilizare durabilă a resurselor naturale; 

 în 2004 Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a realizat ghidul „Strategia de 

ecoturism a României”, un prim pas în vederea realizării unei viitoare strategii; 
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 în 2005, la iniţiativa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, un consultant OMT 

(Ghislain Dubois) a realizat un raport de asistenţă tehnică pentru elaborarea strategiei de ecoturism 

(Technical assistance for the elaboration of the ecotourism strategy of Romania); 

 în cadrul Strategiei de dezvoltare a turismului din România pentru perioada 2007-2013, realizată de 

Autoritatea Naţională pentru Turism în 2006, ecoturismului îi este rezervat un spaţiu distinct, alături 

de alte forme de turism cum ar fi turismul montan, turismul balnear, turismul de litoral, turismul 

cultural, turismul de congrese şi evenimente, turismul rural şi turismul religios; 

 unul dintre obiectivele Master Planului pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007- 2026 este 

sprijinirea dezvoltării ecoturismului din Delta Dunării, a parcurilor naţionale, a rezervaţiilor şi a 

zonelor rurale. 

 ORDONANȚA DE GUVERN nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 

România (publicat: 23-03-2012) 

 în H.G. nr. 120/2008 și H.G. nr. 314/2009 privind aprobarea Programului anual de marketing și 

promovare şi a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice sunt cuprinse acţiuni de 

dezvoltare durabilă a turismului, incluzând: elaborarea și finalizarea strategiei de ecoturism în arii 

protejate, acţiuni de conştientizare a importanţei dezvoltării durabile a turismului, actualizarea 

sistemului 

 HG nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing și promovare turistică și a 

Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice 

 

2.2.3. Elemente din Planul Național de Dezvoltare 

Formele de turism identificate prin Planul Naţional de Dezvoltare sunt: 

• Turismul cultural religios; 

• Ecoturismul; 

• Turismul rural, agroturismul şi silvoturismul; 

• Turismul balnear; 

• Turismul de litoral; 

• Turismul montan; 

Pentru o bună dezvoltare a turismului, România dispune de avantaje importante care îi oferă unicitatea 
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precum: 

 forme variate formelor de relief cu dispunere simetrică și în trepte, dinspre centru spre margini 

(munte, dealuri, mare și deltă);  

 prezenţa cursului inferior al fluviului Dunărea, a Deltei Dunării și ieşirea la Marea Neagră cu parte 

generoasă de litoral;  

 bogăţia resurselor de ape minerale (1/3 din resursele de ape minerale europene);  

 climatul temperat continental cu influenţe mediteraneene în sud-vestul ţării cu faună şi floră unică;  

 cea mai mare suprafaţă de pe continent de pădure virgină în compoziţie naturală și de păşuni 

ecologice;  

 zone rurale care păstrează tradiţiile culturale locale în viaţa cotidiană  

În perioada de după 1990, dezvoltarea turismului în România, s-a bazat în special pe profitul din afacerile 

reinvestite în turism, deoarece turismul s-a confruntat cu lipsa facilităţilor şi subvenţiilor guvernamentale 

necesare susţinerii dezvoltării precum şi subdimensionarea fondurilor alocate pentru promovarea turistică, 

fapt ce a dus la o industrie turistică caracterizată de puncte slabe. Turismul a cunoscut o evoluție 

ascendentă după anul 2000, prin înființarea programelor naționale de dezvoltare („Super schi în Carpaţi”, 

“Croaziere pe Dunăre”, „Drumul vinului” etc.), programe sociale („Vacanţa la ţară”, „Litoralul pentru toţi”, „O 

săptămână de refacere în staţiunile balneare” etc.), precum și a unor programe de formare profesională a 

forţei de muncă pentru turism. 

În general indicatorii principali ai turismului au avut o creștere, dar nu spectaculoasă, spre deosebire de 

indicele de privatizare care a crescut prin creșterea procentului proprietăţii private în totalul unităţilor de 

cazare: de la 35,3% în anul 1999 la 92% în 2003. În ultimii, numărul unităților de cazare a crescut, datorită 

apariției noilor tipuri de structuri de primire turistice (hoteluri, pensiuni rurale ș.a). 
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Figura nr.6. Harta administrativă a județului Galați 
Sursa: contribuţie proprie 
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3. TURISMUL ÎN JUDEȚUL GALAȚI 

 

3.1. ANALIZA DE POTENŢIAL ŞI RESURSE TURISTICE NATURAL ŞI ANTROPICE 

Judeţul Galaţi prezintă o poziţie privilegiată în România, iar dezvoltarea viitoare a turismului trebuie să se 

bazeze pe acest amplasament bun. Judeţul face parte din regiunea Sud-Est a României, la o distanţă de 240 

km de Bucureşti, 190 km de Constanţa, doar 67 km de Cahul (Republica Moldova) şi 33 km de Giurgiuleşti 

(Republica Moldova) şi 27 km până la Reni (Ucraina). Datorită distanţelor relativ scurte, judeţul constituie 

un punct de atracţie pentru turiştii din toată ţara şi nu numai. Pentru Europa occidentala si turiştii din 

destinatii îndepartate care sosesc cu avionul, aceştia se pot deplasa atât din Bucureşti cât şi din Constanţa. 

Ca şi vecini, judeţul este mărginit la Nord de Judeţul Vaslui, la Nord-Vest de judeţul Vrancea, la Sud de 

Judeţul Brăila şi la Est de Dunăre şi Prut, bariere naturale ce despart judeţul de Republica Moldova şi Tulcea. 

 

3.1.1.Resurse naturale 

Judeţul Galaţi dispune de un potenţial turistic diversificat reprezentat printr-un cadru natural pitoresc, prin 

monumente de artă şi arhitectură de mare valoare artistică, unele dintre ele de interes internaţional, 

precum şi de un valoros patrimoniu folcloric şi etnografic. 

 

Relieful 

Prin poziţia sa la exteriorul arcului carpatic, judeţul Galaţi ocupă zona de întrepătrundere a marginilor 

provinciilor fizico-geografice est-europeană, sud-europeană şi, în parte, central-europeană, ceea ce se 

reflectă fidel atât în condiţiile climaterice, în învelişul vegetal şi de soluri, cît şi în structura geologică a 

reliefului. Aceasta din urmă oferă o privelişte cu înălţimi domolite, cuprinse între 310 m în nord şi 5-10 m la 

sud. Regiunea în sine prezintă un relief tabular cu o fragmentare mai accentuată în nord şi mai slabă în sud, 

distingându-se, după altitudine, poziţie si particularităţi de relief, cinci unităţi geomorfologice: Podişul 

Covurluiului, Câmpia Tecuciului, Câmpia Covurluiului, Lunca Siretului Inferior şi Lunca Prutului de Jos. 
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Figura 7: Judeţul Galaţi – caracteristici naturale 
Sursa: www.bvau.ro 

 

Clima 

Teritoriul Judeţului Galaţi aparţine în totalitate sectorului cu climă continentală (partea sudică şi centrală 

însumând mai bine de 90% din suprafaţă, se încadrează în ţinutul cu climă de câmpie, iar extremitatea 

nordică reprezentând 10% din teritoriu, în ţinutul cu climă de dealuri). În ambele ţinuturi climatice, verile 

sunt foarte calde şi uscate, iar iernile geroase, marcate de viscole puternice, dar şi de întreruperi frecvente 

provocate de advecţiile de aer cald şi umed din S şi SV care determină intervale de încălzire şi de topire a 

stratului de zăpadă. Pe fundalul climatic general, luncile Siretului, Prutului şi Dunării introduc în valorile şi 

regimul principalelor elemente meteorologice, modificări care conduc la crearea unui topoclimat specific de 

luncă, mai umed şi mai răcoros vara şi mai umed şi mai puţin rece iarna. 

Circulaţia generală a atmosferei are ca trăsături principale frecvenţa relativ mare a advecţiilor lente de aer 

temperat - oceanic din V şi NV (mai ales în semestrul cald), frecvenţa de asemenea mare a advecţiilor de aer 

temperat - continental din NE şi E (mai ales în anotimpul rece), precum şi advecţiile mai puţin frecvente de 

http://www.bvau.ro/
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aer arctic din N şi aer tropical maritim din SV şi S. 

 

Formațiunile geologice vechi sunt prea puțin importante din punct de vedere al resurselor minerale. Au 

fost identificate și se exploatează hidrocarburi - țiței și gaze naturale în zonele Schela - Independența, 

Munteni - Berheci și Brateș. Formațiunile geologice tinere și în special cuaternare, constituite din argile 

comune, nisipuri, pietrișuri - exploatate la Galați, Tecuci, Braniștea și din albia minoră a râului Prut, au 

deosebită importanță pentru industria materialelor de construcții. 

 

Figura 8: Judeţul Galaţi – forme geologice vechi 
Sursa: www.insee 

 

Vegetatia, solul si resursele naturale ale solului si subsolului.  

În conditiile de climã mentionate, pe un strat alcãtuit din loess care ocupã cea mai mare suprafatã, ca si din 

nisip pe valea Bârladului si Siretului, s-a instalat o vegetatie ierboasã tipic de stepã, care apare astãzi numai 

pe terenurile unde nu se practicã agricultura.  

Vegetatia, reprezintã rezultatul interactiunii ariilor de influentã este europeanã, atlanticã, sudicã, al 

elementelor eudemice si al activitãtii antropice.  

În ansamblu, vegetatia de silvostepã se întâlneste în colinele Tutovei, Covurluiului si câmpia Tecuciului, iar 

http://www.insee/
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cea de stepã propriu-zisã în câmpia Covuiluiului. Pe valea inferioarã a Bârladului apar nuclee de pãduri de 

salcâm, iar pe vãile Prutului, Siretului si Dunãrii predominã vegetatia de luncã. Cea mai mare parte din 

podisul Covurluiului, colinele Tutovei si câmpia Tecuciului este acoperitã de terenuri agricole si de pajisti 

puternic modificate, sub raport antropic cu pãiusi, jiscã, colilie sau bãrboasã.  

 

Figura 9:  Harta geologică a Judeţului Galaţi;  
Sursa: www.insee 

 

Câmpia Covurluiului este dominatã de terenuri agricole si de pajisti puternic modificate de firuta cu bulb, 

pelinitã, alior, bãrboasa. Pe alocuri apar culturi de salcâm, mai ales în aria nisipurilor din câmpia Tecuciului, 

asociate cu complexe de vegetatie agricolã pe nisipuri.  

Fragmentele de pãduri ce reprezintã resturile codrilor Bârladului de odinioarã, cantonate în aria  

colinelor Tutovei si a podisului Covurluiului – nordul judetului – sunt formate din pãduri de amestec cu 

specii de stejar si alte foioase, alcãtuind sleauri, în complex cu pãduri de gorun sau stejar.  

Pe valea Bârladului se întâlnesc fragmente de stejar, frasin si ulm. Culturile de salcâm din câmpia Tecuciului 

si din alte arii dispersate ale câmpiei Covurluiului reprezintã o importantã bazã meliferã în sud-estul 

României, împreunã cu cea din nordul Dobrogei.  

Asadar, vegetatia arborescentã este alcãtuitã din pãduri de gorun. Haina vegetalã ce acoperea cândva acest 

teritoriu a fost treptat modificatã de om. Amintim cã în secolul al XVIII-lea procentul de împãdurire era de 

aproximativ 50%. În judetul Galați sunt soluri cernoziomice, cu profil normal sau cernoziomuri degradate, 

http://www.insee/
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deci cu profil de la moderat pânã la puternic erodat, soluri coluviale sau aluvionare de pantã si vale precum 

si regosoluri si psaneorogosoluri.  

În partea de sud a Câmpiei Covurluiului se întâlneste cernoziomul carbonatic format în partea cea mai 

uscatã a stepei de pajisti xerofile cu graminee. Vegetatia specificã acestor soluri este pãdurea de stejar, tei, 

frasin si carpen. Cercetãrile geologice au scos la ivealã unele structuri de hidrocarburi în zona Schela si 

Slobozia Conache. 

 

Figure 10 Harta vegetaţiei Judeţului Galaţi;  
Sursa: www.insee.ro 

 

Hidrografia  

Apele curgãtoare din judetul Galați se încadreazã în tipul de regiune continental accentuat. Specific 

dealurilor si podisurilor Moldovei, acestea au scurgere predominantã în sezonul de primãvarã si varã, cu ape 

mari primãvara si viituri în timpul verii si al toamnei.  

Fluviul Dunãrea, curge pe o distantã de 22 km si colecteazã apele râurilor Siret si Prut. Siretul  
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are afluent important râul Bârlad, care la rându-i colecteazã Corozelul. Prutul are ca afluenti Elanul si 

Horincea. Pârâul Chineja se varsã în Lacul Brates.  

 

Figura 11 Harta reţelei hidrologice a Judeţului Galaţi;  
Sursa: www.insee.ro 

 
Reţeaa hidrografică a judeţului Galaţi – constituită de cursul inferior al râului Siret (cu afluneţi principali: 

Bârlad, Geru şi Suhu), Prut (cu principalii afluenţi: Elan-bazinul inferior, Liscov şi Chineja), precum şi de 

bazinul hidrografic al fluviului Dunărea (de la km 155 -  confluenţă cu râul Siret şi până la km 134  - 

confluenţă cu râul Prut), se înscrie, în totalitatea ei, într-un profil hidro-economic complex, care cuprinde 

alimentări pentru centre urbane şi rurale, acumulări pentru irigaţii, măsuri antierozionale, lucrări de apărare 

contra inundaţiilor şi desecări.  

Aceste cursuri de apă, împreună cu afluenţii lor, au generat o lungime de reţea hidrografică codificată de 

1524km (din care 110 km frontieră de stat – râu Prut), cu o suprafaţă de 4465 km.p., în cele trei bazine 

hidrografice: Dunăre, Siret şi Prut.  

În bazinul hidrografic Siret, nivelurile maxime istorice la staţiile hidrometrice sunt: 

- râul Bârlad – 90,6 mc/s, în anul 1988, faţă de capacitatea de transport a albiei minore de 224 mc/s 

la staţia hidrometrică Tecuci; 

http://www.insee.ro/
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- râul Tecucel – 99,4 mc/s, în anul 2005, faţă de capacitatea de transport a albiei minore de 56 mc/s la 

staţia hidrometrică Tecuci; 

- râul Geru – 76,1 mc/s, în anul 1996, faţă de 40,0 mc/s – debit capabil  la staţia hidrometrică 

Cudalbi; 

- râul Suhurlui – 49,0 mc/s, în august 1997, faţă de 3,70mc/s  - debit capabil la staţia hidrometrică 

Pechea; 

 

Utilizarea solului  

Pentru activitãtile din agriculturã judetul Galați dispune de 358.456 ha, din care 289.800 ha  

arabil, 42.771 ha pãsuni, 548 ha fânete, 23.050 ha vii si pepiniere viticole si 2.287 ha livezi si pepiniere 

pomicole. Judetul mai dispune de 44.881 ha pãduri si alte terenuri cu vegetatie forestierã, 13.047 ha luciu 

de ape si bãlti precum si 30.278 alte suprafete. Eroziunea si alunecãrile de teren au impus amenajãri 

specifice pe cca.80.000 ha în bazinele hidrografice Chineja, Suhurlui s.a. Datoritã conditiilor de silvostepã cu 

soluri sãrãturoase, nisipoase, perioade de secetã, care alterneazã uneori cu inundatii mai cu seamã în 

interiorul judetului, s-au amenajat sisteme de irigatii pentru 141.391 ha, ceea ce reprezenta 39,4 % din 

suprafata agricolã totalã. În prezent, nu se pot face estimãri asupra situatiei actuale a sistemului de irigatii.  

Prezentarea habitatului uman al județului Galați (municipii, orașe, comune, asezãri izolate)  

Judetul Galați are urmãtoarea împãrtire administrativã:  
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 2 municipii, Galați și Tecuci;  

 2 orașe, Berești și Târgu Bujor;  

 56 comune cu 180 sate componente.  

Suprafața localitãților urbane din județ se prezintã astfel:  

 Galați =32 km2 , cu 103.032 gospodãrii;  

 Tecuci =14 km2 , cu 13.727 gospodãrii;  

 Berești = 2 km2 , cu 1.184 gospodãrii;  

 Târgu Bujor = 2 km2 , cu 2.338 gospodãrii.  

  Zone propuse pentru inundare dirijatã  

Pentru mãrirea sigurantei la ape mari si evitarea producerii de pagube materiale obiectivelor amplasate în 

zone a cãror clasã de importantã nu este asiguratã de lucrãrile de îndiguire sau, pentru  situatia în care 

viitura depãseste asigurarea de calcul sau chiar de verificare a acestor lucrãri, s-au prevãzut urmãtoarele 

zone pentru inundare dirijatã:  

 - B.H. Prut: - comuna Vlãdesti, sat Brãnesti, confluentã pr.Stoeneasa – lac Bacãu (suprafatã agricolã – 

proprietate privatã) – cca. 1500 ha;  

 - B.H. Chineja : - teritoriul comunei Mãstãcani si Foltesti – pod peste r.Chineja (sat Chiraftei), pe DC – 

pasarelã cale feratã, localitatea Foltesti (plantatie de salcie – 250 ha apartinând Ocolului silvic Galați);  

 - B.H. Bârlad: comuna Priponesti, amonte confluentã râu Pereschiv – 750 ha plantatie de salcie si pãdure 

apartinând Ocolului silvic Tecuci.  

 

Potenţialul solar al judeţului Galaţi este repartizat conform hărţii potenţialului solar al României, de la 

vest la est astfel: 

- aproximativ 40% din teritoriul judeţului aflat în nord-vest se încadrează în zona III de radiaţie ce 

corespunde intensităţii radiaţiei solare de 1250-1300 kWh/m2/an 

- restul teritoriului se încadrează în zona II de radiaţie solară cu valori de 1300-1350 Wh/m2/an. 

Potenţialul solar este valorificat prin centrale electrice fotovoltaice pe teritoriile comunelor Braniştea şi 

Slobozia Conachi, Şendreni, Piscu, Vânători.   
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Figure 12 Harta solară a României;  
Sursa: ICPE, ANM 

 

Sursa: Studiu privind 
evaluarea potenţialului 

energetic actual al surselor 
regenerabile de energie în 

romania (solar, vânt, 
biomasă, microhidro, 

geotermie), identificarea 
celor mai bune locaţii 

pentru dezvoltarea 
investiţiilor în producerea 

de energie electrică 
neconvenţională 

 

 

Potenţialul eolian al judeţului Galaţi este repartizat conform hărţii eoliene a României, care cuprinde 

vitezele medii anuale calculate la inaltimea de 50 m deasupra solului, astfel: 

 

Figura 13. Potentialul eolian al 
Romaniei 

 
Sursa: Studiu privind evaluarea 
potenţialului energetic actual al 
surselor regenerabile de energie 
în romania (solar, vânt, biomasă, 
microhidro, geotermie), 
identificarea celor mai bune 
locaţii pentru dezvoltarea 
investiţiilor în producerea de 
energie electrică 
neconvenţională 
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Potenţialul eolian este valorificat prin centrale electrice eoliene pe teritoriile mai multor UAT-uri din judeţ, 

astfel:  

 

Figura 14. Zonarea locatiilor aplicatiilor eoliene 

Sursa: Studiu privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor 
regenerabile de energie în romania (solar, vânt, biomasă, microhidro, 
geotermie), identificarea celor mai bune locaţii pentru dezvoltarea 
investiţiilor în producerea de energie electrică neconvenţională 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Date cf. PATJ Galaţi; Sursa: ICEMENERG, 2010 

 

Potenţialul biomasa al judeţului Galaţi, cf. harţii potenţialului energetic al biomasei în România, este 

estimat la 490,4 TJ, din care 99,33% este constituit din biomasă agricolă iar 0,67% este reprezentat de 

biomasa forestieră. 
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Figura 16 Potentialul energetic al biomasei în 

Romania 

 

Sursa: Studiu privind evaluarea potenţialului 
energetic actual al surselor regenerabile de energie în 
romania (solar, vânt, biomasă, microhidro, 
geotermie), identificarea celor mai bune locaţii pentru 
dezvoltarea investiţiilor în producerea de energie 
electrică neconvenţională 

 

 

În prezent, biomasa agricolă este utilizată în zona rurală pentru încălzire, prepararea apei calde de consum 

şi gătit. 

 

Ariile protejate Natura 2000  

Înființarea rețelei europene Natura 2000 în România, a însemnat introducerea unor instrumente utile 

pentru includerea și gestionarea ariilor protejate, un pas important în conservarea peisajului și 

biodiversității, oferind astfel multe oportunități în diverse domenii de activitate, inclusive în cazul turismul, 

deoarece se poate realiza un turism durabil prin combinarea diferitelor activități agricole și alternativele de 

ocrotire a naturii.  

Dintre avantajele acestei rețele europene menționăm: 

 activităţile economice pot continua într-un sit Natura 2000, cu condiţia evitării activităţilor care 

ar putea afecta speciile sau habitatele specifice sitului; 

 sunt recunoscute și protejate interesele localnicilor - Natura 2000 nu înseamnă scoaterea din 

uz a terenurilor, ci păstrarea practicilor tradiţionale agro-pastorale și silvice care nu dăunează 

patrimoniului existent; dezvoltarea turismului și agroturismului, 

 etichetarea de produse naturale locale ce pot deveni mărci recunoscute, preferate în locul 

preparatelor artificiale; 

 proprietarii de terenuri din siturile Natura 2000 vor fi scutiţi de plata impozitului; 
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 posibilitatea de a atrage fonduri europene; 

 locuri de muncă; 

 relaxarea şi petrecerea timpului liber; 

 promovarea tezaurului natural și cultural; 

 statutul de sit Natura 2000 înseamnă un câştig de imagine și recunoaştere europeană, ceea ce 

reprezintă un motiv de mândrie pentru localnici; se creează un lanţ al locurilor din Europa cu o 

natură ce merită păstrată în bună stare pentru că are multe de oferit şi generaţiilor viitoare.  

Pe teritoriul județului Galați întâlnim 14 Situri de Importanță Comunitară (SCI), 5 Situri de Importanță 

Specială Avifaunistică (SPA), 15 Rezervații Naturale și un Parc Natural Național. 

Tabelul nr.1 Ariile protejate din Județul Galați 

Arii protejate în județul Galați SCI SPA 
Rez. 

Naturale 

Parcuri 

Naturale/ 

Rez. biosferă 

1 Mâța – Cârja - Rădeanu  x   

2 Lunca Prutului - Vlădești-Frumușița  x   

3 Lacul Brateș  x   

4 Lunca Siret Inferior  x   

5 Lunca Joasă a Prutului x  x  

6 Pădurea Tălășmani x  x  

7 Locul fosilifer Berești   x  

8 Locul Pochina   x  

9 Pădurea Pogănești x  x  

10 Lacul Vlăscuța   x  

11 Pădurea Gârboavele x  x  

12 Ostrovul Prut   x  



 
 

STUDIU PRIVIND POTENŢIALUL TURISTIC AL JUDEŢULUI GALAŢI -ETAPA 1- IDENTIFICARE ȘI CLASIFICARE A FORMELOR DE 
TURISM PRACTICABILE ÎN JUDEŢUL GALAŢI, VIZÂND DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITORIULUI 

 

49 

 

Sursă: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Lista siturilor Natura 2000 

Majoritatea dintre aceste arii protejate au Plan de Management, fapt care ne indică, posibilitatea dezvoltării 

unui turism durabil, care nu va pune în pericol elementele naturale, ci va duce la protecția și conservarea 

elementelor de mediu. Planul de management al unei arii protejate este documentul oficial de stabilire a 

obiectivelor acesteia şi a măsurilor de management care trebuie întreprinse pentru realizarea unei 

gestionări eficiente, responsabile a zonelor respective.  

Acesta sintetizează informaţia existentă la data întocmirii planului, stabileşte domeniile majore şi obiectivele 

de management, precum și un plan de acţiune pe un anumit orizont de timp, de regulă 5 ani. Planul stă la 

baza activităţii ariei protejate și se constituie ca document de referinţă pentru planificarea tuturor 

activităţilor pe termen scurt și mediu legate de aceasta pentru toţi deţinătorii/administratorii de terenuri și 

13 Balta Potcoava   x  

14 Balta Tălăbasca   x  

15 Pădurea și dunele de nisip de la 

Hanu-Conachi 

  x  

16 Locul fosilifer Rateș   x  

17 Pădurea Fundeanu   x  

18 Pădurea Buciumeni   x  

19 Râul Bârlad între Zorleni și Gura 

Gârbovățului 

x    

20 Pădurea Buciumeni-Homocea x    

21 Pădurea Balta Munteanu x    

23 Pădurea Breana-Roșcani x  x  

24 Lunca Chineja x    

26 Pădurea Mogoș - Mâțele x    

28 Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului 

Inferior 

   x 

30 Pădurea Torcești x    

31 Delta Dunării (1%)  x   
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pentru toţi cei ce doresc să iniţieze şi să desfăşoare activităţi pe teritoriul său.  

 Un alt instrument deosebit de util în managementul turistic al ariilor protejate îl constituie planul de 

management al vizitatorilor. Acesta direcţionează tipul potrivit de vizitator către zona potrivită din parc sau 

vecinătatea acestuia, creând cele mai bune oportunităţi pentru îndeplinirea experienţei imaginată de 

vizitator, de a petrece timpul liber în natură, producând un impact negativ minim asupra naturii și a 

comunităţilor locale și creând cele mai bune şanse pentru dezvoltarea de afaceri locale ecologice din sfera 

turismului. 

Aceste arii protejate reprezintă un important element, în realizarea turismul în România și este foarte bine 

implementată protejarea naturii, putând astfel să se realizeze un turism cât mai profitabil, datorită bunelor 

condiții naturale. Ariile naturale protejate fac parte din fondul turistic natural sau morfoturistic. 

Impactul turismului asupra peisajului și cadrului natural 

La nivelul județului Galați, întâlnim 11 Situri de Importanță Comunitară SCI, 4 Situri de Importanță Specială 

Avifaunistică (SPA), 14 Rezervații Naturale și un Parc Natural. Doar o parte din aceste arii protejate prezintă 

planuri de management (Pădurea Tălășmani, Pădurea Mogoș – Mâțele, Pădurea Gârboavele ș.a.). Turismul 

poate produce mari pagube ariilor protejate, în special dacă acestea nu sunt administrate corect. Presiunea 

determinată de turism, va crește deoarece se pune mai mult accent pe îmbunătățirea ariilor protejate din 

punct de vedere turistic, prin crearea de locuri pentru turismul de lungă durată. 

Turismul va fi binevenit în sau lângă ariile protejate dacă respectă caracterul special al ariei dacă se 

desfășoară astfel: 

 turismul bazat pe aprecierea naturii,  

 turismul cultural  

 educațional,  

 activitatea grupurilor mici, liniștite – și dacă pagubele și poluarea sunt minime.  

Turismul poate ajuta la justificarea înființării ariilor protejate în regiunile marginale, și poate duce la o 

înviorare a comunităților locale din punct de vedere economic și a culturilor tradiționale. 
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Figura nr.17 Harta zonelor protejate din județul Galați;  
Sursa: Contribuţie proprie 
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Activitățile nebenefice ale diferitelor activități turistice în interiorul ariilor protejate, manifestate prin 

folosirea necorespunzătoare a resurselor mediului natural în scopul recreative și de agrement, aduc după 

sine o serie de efecte negative, afectând astfel, toate componentele importante ale mediului: peisajele 

naturale, solurile, flora, fauna, apele și așezările umane.  

Degradarea mediului natural, se produce în special, datorită practicării unui turism necontrolat, în zonele de 

mare interes turistic, situate în spațiile populate sau în apropierea marilor zone urbane.  

Peisajele naturale sunt degradate prin intervenția omului, prin ridicarea de noi structuri turistice, unele 

dintre acestea, nu țin seama de faptul că, pot determina o uniformizare și o modernizare excesivă a 

peisajelor. Din punct de vedere financiar, dezvoltarea spațiilor turistice va avea efect pozitiv, însă dacă nu se 

intervine pentru a păstra cât mai mult din elementele naturale, se va diminua și mai mult fondul turistic 

natural. 

Solul are de suferit, deoarece este supus unor transformări majore, prin faptul că există tendinţa de ocupare 

a acestuia cu infrastructuri turistice, tehnico - edilitare și de căi de comunicaţii. Dintre toate zonele turistice 

ale județului Galați, cel mai mult are de suferit spaţiul marin şi cel montan, dar și  spaţiile naturale cu un 

fragil echilibru ecologic. 

Flora suportă consecinţele negative, datorate intensei circulaţii turistice, dar şi datorită  amenajărilor 

turistice pentru sporturi de iarnă, agrement, divertisment. Prin reducerea spaţiilor naturale, fauna are de 

suferit, deoarece reprezintă mediul de viață și supraviețuirea  speciile de animale, afectând supravieţuirea 

acestora. Accesul turiștilor va duce la retragerea faunei în zonele inaccesibile, care de cele mai multe ori nu 

pot asigura necesarul de hrană a efectivelor de animale. Componenta covorului vegetal din imediata 

apropiere a traseelor turistice poate suferi modificări majore, plantele cu aspect și colorit deosebit devenind 

rare sau vulnerabile. 

Practica neraţională a pescuitului și a vânătorii distruge treptat potenţialul cinegetic şi piscicol al multor 

zone turistice. Din această cauză trebuie să existe modalități de informare și conștientizare a populației 

privind efectul inconștienței lor. 

Aşezările urbane sunt afectate de dezvoltarea activităţilor turistice, prin dezvoltarea excesivă a construcţiilor 

urbane, a circulaţiei turistice, cu efecte negative mai ales asupra centrelor istorice ale oraşelor şi vechilor 

construcţii, a monumentelor, prin amplificarea formelor de poluare. Drept urmare, toate aceste efecte 

negative pot conduce la împiedicarea regenerării plantelor, tasarea solului, tulburarea echilibrelor naturale, 

ajungându-se uneori la dispariție unor specii. 

Circulația turistică necontrolată, în cadrul zonelor turistice naturale sau antropice, va duce de cele mai 
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multe ori la distrugerea ireversibilă, a multor elemente naturale unicate, care cresc valoarea turistică a 

arealului respectiv. Un alt element cu impact negativ, îl reprezintă vizitarea intensivă a vestigiilor istorice și 

culturale (biserici, monumente istorice, arhitecturale și artă), în condiții nefavorabile (nerespectarea 

condițiilor de amenajare turistică - iluminat, dotări tehnice), care  pot duce la degradarea acestor vestigii 

de mare importanță.  În ceea ce privește influența turismului asupra obiectivelor culturale, trebui ținut 

cont de faptul că, acesta se produce atunci când apar fluxuri mari de turiști în unele sezoane,  în cadrul 

diferitelor evenimente, sfârșit de săptămână, lipsa de educație a unor turiști sau  chiar a întregii comunități 

locale. 

Poluarea intensă a mediului,  a apărut o dată cu folosirea automobilelor în orice activitate umane, dar și 

folosirea lor pentru a pătrunde în spațiile de recreere turistică. În primul rând produc poluarea aerului prin 

cantitatea de nove degajate și în al doilea rând, prin faptul că  turiști se abat de la traseele amenajate 

special, și folosesc „scurtături” pentru a ajunge în zonele de relaxare și agrement, nerespectând traseele 

marcate. Accesul cu mijloace de transport auto, ATV - uri, atât pe drumurile publice existente cât și 

staționarea sau circulația acestora pe covorul vegetal, va duce la degradarea habitatelor caracteristice 

zonelor forestiere sau de câmpie. 

Principalele tipuri de impact turistic, asupra mediului pot fi cuprinse structurat avem: 

Tabelul nr. 2 Tipurile de impact turistic asupra mediului 

Nr. 

crt. 
Tipul de impact 

1. Poluarea mediului 

 poluarea apei (diferite deșeuri); 

 poluarea aerului (gazele de eșapament); 

 poluarea sonoră (zgomot, vibrațiile determinate de activitățile umane, 

autovehicule); 

2. 
Degradarea faunei 

și florei naturale 

 distrugerea habitatului speciilor (trasee nemarcate, automobile); 

 vânătoarea; 

 uciderea animalelor; 

 distrugerea speciilor vegetale valoroase; 

 defrişarea vegetaţiei naturale și a pădurilor pentru construirea 

diferitelor spații turistice ; 
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 reducerea rezervaţiilor naturale specifice (noi așezări antropice); 

3. Resurse naturale 

 diminuarea resurselor de apă prin suprasolicitări și supraexploatare; 

 reducerea resurselor de combustibil clasic pentru necesarul de energie 

pentru susţinerea activităţilor turistice; 

 risc ridicat pentru  producerea incendiilor  naturale. 

4. 

Peisajul natural 

și efectul vizual 

creat 

 facilităţi turistice (construcţii agrement și servicii auxiliare); 

 modificarea peisajului natural prin construirea de construcții turistice, 

pensiuni, spații de camping ș.a. 

 gunoaiele și deşeurile rezultate în urma dezvoltării noilor structuri sau 

a turiștilor). 

5. Eroziunea 

 tasarea solurilor, compactarea (creşterea scurgerii pluviale şi a eroziunii 

superficiale). 

 creşterea expunerii solurilor la alunecări; 

 risc ridicat de producere a avalanşelor; 

 degradarea formelor geologice deosebite (peşteri, avene ); 

 modificări ale malurilor fluviilor şi râurilor. 

 

Măsuri de reducere a impactului potențial 

Conform recomandărilor și standardelor elaborate de UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, 

Știința și Cultură), pentru un impact cât mai redus și păstrarea capacității de regenerare natural au fost 

adoptate următoarele: 

 pentru eliminarea degradării mediului, structurile turistice trebuie să fie realizate la dimensiuni mici și 

mijlocii, iar dotarea să elimine diminueze sezonalitatea; 

 utilizarea surselor neconvenționale de energie; 

 activitățile de odihnă și recreere care au în general un impact redus în mediu să se deruleze în grupuri 

mici (sub 25 persoane) iar utilizarea mijloacelor de transport în comun sau nepoluante să fie prioritară 

celei automobilistice individuale și promovarea drumețiilor însoțite de ghizi; 
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 activitățile de speologie, alpinism, scufundări, ciclism, echitație, canotaj să se desfășoare pe grupuri mai 

mici de 10 persoane; 

 diversificarea atracțiilor turistice prin învățarea unor activități tradiționale (olărit, țesut, cusut, sculptură, 

pictură); 

 înlocuirea vânatului cu foto - vânătoarea sau cu observarea vieții prin diferite tehnici la distanță, sau 

modelarea pe simulatoare în centre special amenajate; 

 implicarea comunităților locale în proiectele turistice; 

Ecoturismul este dependent în mare măsură de calitatea mediului înconjurător, astfel că, păstrarea 

nealterată a elementelor naturale este foarte importantă. În plus, implementarea unei tehnici de 

management al vizitatorilor și introducerea acesteia în planul de management, va conduce la o planificare 

mai eficientă a vizitării și la sprijinirea conservării biodiversității. 

Dintre măsurile care pot fi aplicate pentru o bună desfășurare a unui turism durabil, enumerăm: 

 infrastructură turistică și amenajare a teritoriului; 

 educație și conștientizarea publică; 

 marketing și promovare; 

 infrastructura de informare și vizitare; 

Infrastructura turistică și amenajarea terenului: 

În general destinațiile cu potențial ecoturistic, capătă o valoare reală în turism, numai dacă sunt organizate 

pentru vizitare, contribuind în acest mod, la constituirea unei oferte ecoturistice competitive. S-a dovedit că, 

o slabă organizare a acestor zone sensibile sau lipsa acesteia le expune degradării, provocate atât de factori 

naturali și economic, cât și de presiunea turistică aducându-se astfel prejudicii, uneori ireversibile, naturii. 

Cu cât există un sistem mai bun de organizare teritorială a zonei turistice, cu atât mai mult va crește 

potențialul turistic dar și păstrarea integrității resurselor naturale.  

Educație și conștientizare publică: 

O problema majoră a zonelor turistice o reprezintă, modalitățile  de a demonstra folosirea durabilă a 

resurselor naturale și conservarea naturii. Exista posibilități de educare/informare a publicului larg prin 

diversitatea ecosistemelor, bogăția de specii de plante și animale, prezenta habitatelor încă nealterate sau 

foarte Putin influențate de prezența omului și nu în ultimul rând, prin varietatea elementelor geologice, 

paleontologice și geomorfologice.  
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Programele de conștientizare pot viza următoarele grupuri ținta: 

 comunitatea locală; 

 administrație publică locală; 

 elevi și cadre didactice; 

 mass-media; 

 organizații regionale, naționale, neguvernamentale; 

 agenți economici; 

 comunitate monahala; 

 sponsori; 

 diverse categorii de turiști, cu specific restrâns: speologi, ornitologi. 

Activitățile educaționale și de conștientizare publica ar trebui să urmărească, în special următoarele 

probleme întâlnite în zonele de interes turistic: 

 ecologizarea zonelor limitrofe traseelor turistice, a locurilor de campare și a zonelor riverane localităților 

din zona turistică. De aceea ar trebui să existe o implicarea activă a voluntarilor pentru conștientizare 

și educare, deosebit de important atât asupra participanților cat și a comunitarilor locale; 

 teme de apărare împotriva incendiilor; 

 participarea la programele educative ale taberelor școlare sau de Salvamont prin intermediul cărora se 

urmărește pregătirea și educarea tinerilor în spiritul dragostei și respectului pentru mediul natural în 

care trăiesc; 

 realizarea împreună cu elevi ai școlilor din localitățile limitrofe zonei turistice a diferite acțiuni ce au ca 

scop protejarea naturii sau marcarea unor evenimente legate de aceasta; 

 organizarea de concursuri tematice în perimetrul zonelor turistice cu ocazia diferitelor evenimente: Ziua 

Europeana a Ariilor Protejate, Ziua Mediului, Ziua Pământului, Ziua Muntelui și ș.a. ; 

Marketing și promovare 

În dezvoltarea produselor de turism durabil, trebuie ținut seama de faptul că, în general, potențialii 

ecoturistici au un nivel ridicat de educație. Prin urmare și așteptările acestora ar trebui sa fie mult mai 

ridicate iar realizarea unui produs care să satisfacă aceste așteptări este esențială. Pentru produsul 

ecoturistic se urmărește realizarea unui marketing corect, care trebuie să ducă la așteptări realiste din 
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partea turiștilor. Acest lucru presupune oferirea clienților de informații complete și responsabile care 

conduc la creșterea respectului pentru mediul natural și cultural al zonelor vizitate  dar și a gradului de 

satisfacere a turiștilor. 

Infrastructura de informare și vizitare 

În zonele naturale protejate trebuie să se impună caracteristici diferite, cu respectarea necesităților de bază, 

a minimului de confort și siguranță. În proiectarea infrastructurii trebuie să se țină cont de contextul local, 

mai degrabă decât de promovarea unor soluții generale. 

Categoriile de soluții trebuie să cuprindă următoarele: 

- amenajarea unor centre de vizitare – săli de prezentare a diferitelor exponate, dotate cu video proiectoare 

ce vor conține diapozitive și filme privind zona respectivă, de desfășurare a unor activități cu caracter 

social-cultural etc.  

Trebuie organizată gruparea vizitatorilor, contactul cu ghizii de teren, încasarea taxelor de vizitare a zonei 

precum și comerțul specific turistic cu hărți, broșuri, albume, suveniruri etc. În procesul de amenajare a 

acestor structuri trebuie avut în vedere furnizarea de servicii pentru o gamă cât mai largă de vizitatori, 

inclusiv pentru turiștii cu dezabilități. 

-  amenajarea unor puncte de informare în locurile principale de acces în zonă; 

-  înființarea unor centre locale de informare și promovare turistică; 

-  realizarea unor trasee speciale (tematice, ecvestre, de biciclete, de schi fond, tracking, photo -hunting, 

punți suspendate etc.) - cu locuri de popas, panouri informative și de interpretare, săgeți de orientare; 

- refacerea traseelor turistice existente și amenajarea altor noi trasee; 

- amenajarea unor locuri de campare – zonele să fie bine delimitate, cu panouri informative și de avertizare, 

vetre pentru foc, toalete ecologice; 

- amenajarea/refacerea unor refugii montane și a unor cabane turistice – acolo unde lungimea traseelor 

turistice impune asemenea lucru; 

- amenajarea unor parcări în apropierea locurilor de acces în parc –toalete ecologice, sistem de 

management al deșeurilor, panouri informative și de avertizare; 

- amplasarea unor panouri indicatoare, informative, de avertizare și de promovare a parcurilor. 
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3.1.2. Elemente de patrimoniu cultural material și imaterial 

Fondul turistic construit 

Fondul turistic antropic în județul Galați este reprezentat de cele 263 de monumente istorice cuprinzând:  

 vestigiile arheologice - pentru practicarea unui turism ştiinţific,  

 obiective istorice (ansambluri urbane, clădiri cu valoare arhitecturală, cetăţi, incinte fortificate 

și turnuri de apărare, palate, castele, conace)  

 obiective religioase ( ansambluri cu funcţie ecleziastică, biserici și alte construcţii cu funcţie 

ecleziastică, necropole, edificii funerare)  

 obiective culturale și economice (clădiri cu destinaţie culturală (muzee, case memoriale şi 

galeriile de artă) sau pentru învăţământ, clădiri cu destinaţie economică sau administrativă, 

hoteluri, restaurante și hanuri; 

 monumente, statui, busturi, troiţe, cruci, porţi, cu valoare arhitecturală.  

 

Patrimoniul Cultural Naţional reprezintă ansamblul resurselor moştenite, identificate ca atare, 

indiferent de regimul de proprietate asupra acestora, şi care reprezintă o mărturie şi o expresie a valorilor, 

credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor aflate în continuă evoluţie; patrimoniul cultural naţional cuprinde 

toate elementele rezultate din interacţiunea dintre factorii umani şi naturali, de-a lungul timpului. 

 

Patrimoniul cultural imobil  

Constituie cea mai valoroasă componentă a patrimoniului cultural, atât în ceea ce priveşte valoarea 

materială directă, cât şi în raport cu posibilităţile de inserţie a unor componente extra-culturale. Trebuie 

menţionat că patrimoniul cultural imobil este o sintagmă care desemnează ceea ce, în termeni generici, 

poartă numele de monumente istorice, categorie ce include nu doar monumentele, ci şi ansamblurile şi 

siturile istorice. 

Trebuie menţionat că, potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu 

modificările şi completările ulterioare, monumentele istorice sunt monumentele, ansamblurile şi siturile 

istorice (aşa cum fiecare dintre aceste categorii este definită în lege) care sunt clasate în două grupe: grupa 
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A (monumente istorice de valoare naţională şi universală) şi grupa B (monumente reprezentative pentru 

patrimoniul cultural local).  

Monumentele pot fi împărţite în categorii tipologice, aşa cum sunt ele menţionate şi în Legea nr. 5/2000 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional (Secţiunea a III-a – Zone Protejate), tipologie 

care nu respectă întocmai categoriile stabilite de Legea nr. 422/2001, dar reprezintă o abordare pragmatică 

a domeniului: - monumente arhitecturale; - Monumente arheologice 

 

Monumente  

În judeţul Galaţi există 263 de monumente istorice clasificate şi protejate prin lege, dintre care circa 43 

monumente sunt încadrate în categoria A, cu valoare naţională. 

Patrimoniul cultural construit al judeţului Galaţi evaluat conform Legii 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice şi Listei Monumentelor istorice aprobată prin Ordinului ministrului culturii şi cultelor 

2361/2010 cuprinde: 

Monumente istorice Categoria A 

- valoare naţională 

Categoria B 

- patrimoniu cultural local 

total 

I. Monumente și situri arheologice 36 60 96 

II. Monumente și ansambluri de 

arhitectură 

7 136 143 

III. Monumente de for public - 20 20 

IV. Monumente memoriale/funerare - 4 4 

TOTAL 43 220 263 

 

Inventarierea monumentelor istorice şi a distribuţiei lor în cadrul teritoriului judeţean relevă o concentrare 

evidentă în municipiul Galaţi și în zona periurbană, ca o consecinţă a rolului său teritorial important de-a 

lungul timpului. 

Patrimoniu cultural imaterial 

Cf. Legii nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, art. 2 

http://www.intercultural.ro/turismintercultural/monumente.html
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a) patrimoniu cultural imaterial - totalitatea practicilor, reprezentărilor, expresiilor, cunostințelor, abilităților 

- împreuna cu instrumentele, obiectele, artefactele și spațiile culturale asociate acestora - pe care 

comunitățile, grupurile sau, după caz, indivizii le recunosc ca parte integrantă a patrimoniului lor cultural;  

art. 3 : Patrimoniul cultural imaterial este transmis din generație în generație, recreat în permanență de 

comunități și grupuri umane, în interacțiune cu natura și istoria lor, conferindu-le acestora un sentiment de 

identitate și continuitate, contribuind în acelasi timp la promovarea respectului față de diversitatea culturală 

și creativitatea umană. 

 

Obiceiuri, tradiții, manifestări tradiționale, legende, gastronomie  

Meșteșuguri populare tradiționale, ateliere de prelucrări tradiționale 

Elemente etnografice, obiecte pe suport textil, picturi 
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3.1.3. Fişe descriere UAT-uri judeţul Galaţi, dpdv al resurselor 

GALAŢI 

 

Municipiul Galați este situat în partea de sud a Moldovei, în ValeaSiretului, străbătut de Dunărea. 

Este situat în zona estică a României, în extremitatea sudică a platoului Moldovei, la 45° 27' 

latitudine nordică și 28° 02' longitudine estică. Situat pe malul nordic al Dunării, ocupă o 

suprafață de 246,4 km2, la confluența râurilor Siret (la vest) și Prut (la est), lângă Lacul Brateș, la 

circa. 80 de kilometri de Marea Neagră. Cel mai apropiat oraș este Brăila, la doar 15 kilometri 

spre sud. 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Grădini publice: Grădina publică, Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): GL-II-m-B-03008 

Grădina publică de la Galați s-a înființat în anul 1846, când, prin grija pârcalabului Iorga Ghica, bun prieten al 

domnitorului Mihail Sturdza, s-au plantat 3500 pomi. Mai târziu, grădina s-a mărit și s-a organizat o seră de 

flori. Situată în apropierea Complexului Studențesc, Grădina Publică reprezintă o zonă deosebit de frumoasă 

pentru odihnă și recreere, oferind o priveliște deosebită spre Lacul Brateș, Prut și gara principală a Galațiului. 

O plimbare prin Grădina publică, unde odinioară se jucau popice și cricket, dezvăluie ronduri de flori și gard 

viu, alei umbroase și o fântâna arteziană aflată aproape de intrarea principală, a cărei apă este purtată de 

vânt. Fântâna datează din anul 1960, fiind realizată de Stela Gănescu și N. Constantinescu. Este în formă de 

cupă decorată la exterior cu mozaic, având diametrul bazinului de 19 m, iar bordura bazinului de 1,10 m. În 
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Grădina publică, ea însăși monument istoric, tronează două busturi monumente istorice: 

Bustul lui I.L.Caragiale a fost dezvelit în 1956 și este realizat din piatră artificială, de sculptorul Andrei Ostap. 

În conceperea lui, artistul s-a folosit, se pare, de ultima fotografie a dramaturgului, cea din 1912. Este un 

Caragiale care, aflat printre străini, la Berlin , ducea dorul țării și simțea lipsa tuturor celor care îi erau dragi. 

 

Figură 18 Sursă: http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=3076 

 

Bustul lui George Enescu - 1956 

 

Figură 19 Sursă: http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=3081 

http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=3081
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George Enescu a concertat în mai multe rânduri în orasul Galați. Primul concert este semnalat în 1909, dat 

în folosul societății de binefacere “Furnica”, al doilea în 1912, când compozitorul a întreprins un turneu prin 

țară în vederea creării fondurilor necesare instituirii premiului național “George Enescu”. Au urmat alte 

concerte în 1918 (pentru copiii sărmani și soldații care facuseră România Mare), 1923, 1926, 1930 si 1937. 

Cinstindu-i memoria, gălățenii i-au ridicat în 1956, în orasul lor, bustul, aflat astăzi în Grădina publică (la 

intrare în dreapta). Lucrarea este realizată din piatră artificială, și aparține sculptoriței Florica Ioan, autoare 

și a Grupului statuar “Pacea”, realizat în bronz. Privind chipul lui Enescu ne gândim la acel admirabil portret 

facut compozitorului de criticul muzical Emanoil Ciomac în cartea sa “Enescu” (Editura Muzicala, 1968): 

“Cap nobil, cu ochi extatici, aproape închisi, cu toata fața modulată de o simțire launtrică, cu gura încovoiată 

nespus de dureros, cu mâna stânga ce ține vioara care face una cu trupul, aproape de ureche, și cu lumina 

ce o raspândesc degetele care vibreaza pe coarda...”1 

Parcul municipal "Mihai Eminescu", Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): GL-II-m-B-03009 

În anii 1880 - 1881, în timpul în care era primar Costache Vârlan, s-a desființat depozitul de gunoaie din 

centrul orasului, iar pe locul lui s-a creat Parcul municipal (1888 – 1890). Grație preocupărilor deosebite ale 

avocatul Ion I. Vasiliu, în anul 1913 parcul a fost amenajat după model englezesc. În anul 1893, senatorul 

V.A.Urechia a donat orașului Galați primul bust al lui Mihail Kogalniceanu (autor Wladimir Hegel), care a fost 

amplasat în Parcul municipal, apoi în fața Facultății de Mecanică a Universității "Dunărea de Jos". 

                                                 
1 Sursa: Articole mai vechi ale Vietii Libere publicate de George D. 
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Figură 20 Sursă: http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=3083 

Situri arheologice: Situl arheologic de la Barbosi- Galați, Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): 

GL-I-s-A-02971 

Situl arheologic Barboși-Tirighina prin importanța sa, a fost clasat și înscris în Lista monumentelor istorice ca 

monument istoric de categorie A, considerat cu valoare națională și internațională, potrivit normelor de 

clasare și inventariere aprobate prin ordin al ministrului culturii și cultelor. 

Complexul arheologic daco-roman de la Tirighina-Barboși nu este important doar pentru cei aproape 500 de 

ani de existență dacică și apoi daco-romană, ori pentru faptul că aici se afla un avanpost al apărării 

Imperiului Roman dupa cucerirea Daciei, ci și pentru faptul că în zona s-a descoperit, în urma cercetarilor 

arheologice, primul mormânt al unui daco-roman creștinizat, mormântul lui Innocens, așa cum erau numiți 

creștinii în Roma zorilor creștinității. 

Importanța sitului mai este dată și de faptul că la Barboși -Tirighina a existat o așezare de rang municipal, 

unde exista un magistrat numit pe cinci ani. Iar consilierii romani intrau bogați în funcție și ieseau săraci... 

Fortificația de la vărsarea Siretului în Dunăre a fost abandonată la sfârșitul secolului al III-lea, având de 

atunci soarta tuturor așezărilor abandonate, aceea de distrugere mai mult sau mai puțin conștientă .     

Acum mai bine de 300 de ani cronicarii și cărturarii moldoveni au menționat că pe această înalțime naturală, 

cunoscută în trecut sub numele de Gherghina, iar acum Tirighina, se găsea o veche cetate din timpul 

romanilor, ale cărei ruine erau încă vizibile, iar unele elemente din zidăria lor se foloseau la înălțarea altor 
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edificii în oraș și folosite chiar la cetatea Brăilei. 

Deși inclus în Lista monumentelor istorice și a siturilor arheologice, stațiunea de pe dealul Tirighina, suferă 

în continuare agresiuni diverse, de la cele ale factorilor climatici, la cele edilitare precum și amatorismului 

arheologic.   

 

Figură 21 Sursă: http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=2792 

 

Edificii Religioase:  

ARHIEPISCOPIA "DUNĂRII DE JOS", CATEDRALA ORTODOXĂ "SF. IERARH NICOLAE", Cod LMI (Lista 

Monumentelor Istorice): GL-II-m-B-03032 

Catedrala episcopală de la Galați este construită în stil neobizantin cu influențe ale arhitecturii de cult 

moldovenești. Biserica are o lungime exterioară de 37 metri și o înaltime de 42,5 metri. Compartimentarea 

este următoarea: pridvor deschis pe coloane, pronaos, naos, altar. Absidele laterale sunt înglobate în 

grosimea zidurilor. La exterior temelia vizibilă este din blocuri de piatră cioplită. Pridvorul deschis se sprijină 

pe coloane duble și arcuri trilobate. 

Biserica este încinsă de un brâu casetat la 1/3 din înaltimea zidurilor și de un brâu în torsada deasupra 

ferestrelor. Firide mici se înșiruie sub cornișa puternic profilată. Biserica are o turlă mare pe naos și două 

mai mici pe pronaos. 

În interior este pardosită cu dale din marmura de Carara albe și roșii și pictată în frescă. Pictura originară a 

aparținut lui Costin Petrescu. 

Catapeteasma este din caramidă și brâie din marmură de Carrara. Amvonul este din aceeași marmură iar 

policandrele din bronz masiv. 

Pentru consolidarea bisericii s-a realizat o rețea de centuri și stâlpi din beton armat, asociată cu 



 
 

STUDIU PRIVIND POTENŢIALUL TURISTIC AL JUDEŢULUI GALAŢI -ETAPA 1- IDENTIFICARE ȘI CLASIFICARE A FORMELOR DE 
TURISM PRACTICABILE ÎN JUDEŢUL GALAŢI, VIZÂND DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITORIULUI 

 

66 

 

consolidarea locală la arcele timpan naos, absida și bolta altarului precum și la arcele, bolțile și cupolele ce 

compun pridvorul. Local, s-a impus înlocuirea a două coloane din beton armat. În zonele unde betonul 

armat conlucrează cu zidăria s-a folosit mortar beton în stare fluidă, soluție concepută de prof. univ. ing. 

Alex. Cismigiu. În paralel cu lucrările de consolidare s-a executat și restaurarea picturii de către un colectiv 

condus de prof. Condurache de la Academia de Arte din Iași. 

BISERICA "ADORMIREA MAICII DOMNULUI"- MAVRAMOL, Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): 

GL-II-m-B-03055 

Biserica Mavromol din Galați a fost începută de către domnul Gheorghe Duca (supranumit Albaniotul) în cea 

de-a treia domnie în Moldova și terminată în 1702 de catre fiul său, voievodul Constantin Duca care a 

închinat-o schitului Mavromol de la Constantinopol. 

Dupa ce în anul 1736 a fost arsă de turci, Grigore Duca, fiul lui Constantin Duca, a închinat-o Mitropoliei din 

Iasi. Razboiul ruso-turc, 1768-1774, și razboiul ruso-austro-turc 1787-1792 au provocat distrugeri profunde 

orașului Galați și bisericii Mavromol. Școala și-a întrerupt activitatea și s-a reînfiintat abia în anul 1803 prin 

hrisovul lui Constantin Moruzi. În timpul revoluției din 1821 biserica a fost arsă de turci. 

 

Figură 22 Sursă: http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=3129 
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Construcția actuală datează din perioada 1858-1861, și respectă planul inițial. Biserica are plan bazilical 

necompartimentat. Absidele laterale apar în exterior în rezalituri. Tavanul este format din trei calote 

separate prin arce dublou. Turla Pantocrator și turla clopotniței sunt din scândura îmbracata cu tablă. La 

exterior biserica este tencuită cu praf de piatră. Intrarea se face pe latura de sud printr-o ușă marcată de un 

portal cu icoana de hram și simboluri heraldice: capul de bour și doi lei. Tot pe latura de sud, în medalion, 

sculptată în piatră, este stema Moldovei. 

Catapeteazma a fost adusă de la biserica ,,Sfântul Sava" din București. 

Fundatiile sunt din piatră, pereți din caramidă, sarpantă din lemn și învelitoare din tablă. 

 

BISERICA "INTRAREA ÎN BISERICA"- VOVIDENIA, Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): GL-II-m-B-03070 

Biserica ,,Intrarea în Biserica - Vovidenia" din Galați a 

fost ctitorită în anul 1790, de banul Ion Cârja. În 

același an a fost sfințită de protopopul G. Avram. 

În timpul revoluției din anul 1821 

Biserica ,,Vovidenia" a fost arsă de către turci, 

împreună cu celelalte biserici din Galați. S-a reparat 

și s-a resfințit în anul 1823 de către Gherasim Clipa, 

episcopul Romanului. Până în anul 1863 a servit 

drept catedrală a orașului Galați. 

Biserica are plan triconc cu elemente arhitecturale și 

decorative specifice arhitecturii religioase 

moldovenești. Pronaosul este acoperit cu o boltă în 

leagan, naosul este acoperit de turla Pantocrator 

care se micșorează treptat prin arce dublou. 

La exterior, biserica este încinsă cu un brâu median 

format din două șiruri de cărămizi așezate pe colț. 

Cornișa este decorată cu ocnițe. Fundația este din 

bolovani de râu și beton, zidăria de cărămidă, 

șarpantă din lemn și învelitoare din tabla. 

În perioada 1951-1952 biserica a fost refacută deoarece în 1944, ca urmare a bombardamentelor, peretele 

din partea nordică a fost distrus. Între 1957-1964, s-a pictat interiorul în tempera, în stil neoclasic, iar în 

Figură 23 Sursă: 
http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.
aspx?ID=2971 
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1967 s-au pictat și pereții interiori ai pridvorului. 

La cutremurul din 1990, turlele de pe naos și altar s-au prăbușit, iar turla clopotniță a fost grav avariată. S-a 

început reconstruirea lor și consolidarea bisericii cu stâlpi și centuri din beton, lucrările fiind terminate în 

1994. 

 

BISERICA "SF.ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL", Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): GL-II-m-B-03037 

Pe strada Egalitătii, la nr. 6, în imediata vecinătate a Școlii generale nr. 24, se afla Mănăstirea "Sfinții 

Arhangheli", lăcas reînființat, prin grija Prea Sfințitului Dr. Casian Crăciun, episcopul Dunării de Jos, la 1 

ianuarie 1994. 

Biserica Mănăstirii "Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil" a fost construită ca schit în 1763 de călugării de la 

Mănăstirea Neamț. Actuala biserică este ctitorită de Gheorghe Sisman, negustor din Galați, între anii 

1802-1805. Acesta a dorit ca sfintele liturghii să se savârsească în două limbi, grecească și moldovenească. 

Incendiată și prădată în 1821, a fost restaurată în 1858, iar după 1920 a fost folosită ca biserică de mir, până 

în 1976 când a revenit în sânul monahal, ca schit pentru călugări și metoc al episcopiei. În chiliile din curtea 

mănăstirii s-au deschis în 1832 cursurile primei școli publice din Galați.  

Biserica este construită în formă de cruce, interiorul fiind compartimentat în altar, naos și pronaos. Are și un 

pridvor închis, zidit perpendicular pe latura de nord, deasupra căruia se află o turlă mare, înfundată (oarbă). 

Catapeteasma este din lemn sculptat, poleit cu aur. Pronaosul are un balcon pentru cor. Pictura actuală în 

tempera este opera pictorului Anatolie Cudinov din București. Cea veche a aparținut zugravului gălățean 

Toader Falcoi și a fost executată în 1816. În biserica se pastrează și alte icoane pictate pe lemn, foarte 

valoroase, datând din a doua jumatate a secolului al XVIII-lea si începutul secolului al XIX- lea. 

Monument istoric, biserica Mănăstirii "Sfinții Arhangheli" este o ctitorie importantă prin elementele stilului 

moldovenesc târziu, în care se gasesc și influențe ale arhitecturii muntenești, o mărturie vie a istoriei 

zbuciumate pe care locuitorii acestui oraș dunărean au traversat-o de-a lungul timpului2. 

 

BISERICA "SF. NICOLAE", Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): GL-II-m-B-03005 

În anul 1776, domnul Mihail Racovită a ridicat Biserica ,, Sfântul Nicolae’’ și a închinat-o mănastirii ,,Sfânta  

Ecaterina" de la Muntele Sinai. Biserica avea dimensiuni mici și plan trilobat. 

                                                 
2 Sursa :  Dupa "Mitropolia Munteniei si Dobrogei" de Vasile Dumitrache Floresti si "Drumuri spre maanastiri" de 
Mihai Vlasie 
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Anul construcției este marcat în fundațiile și pardoseala actualei biserici. În timpul revoluției din anul 1821 

biserica a fost arsă de turci. 

Construcția bisericii actuale a început în 1839, prin contribuția enoriașilor gălățeni și ofranda de 200 galbeni 

a lui Constantie, arhiepiscopul Sinaiului, unde Biserica ,,Sfântul Nicolae" era închinata. Sfințirea s-a facut în 

anul 1845. 

În aceasta biserică, în anul 1806, a fost înmormântat generalul rus Prozorovsky, mareșal al armatei rusești în 

Principate. Fiicele generalului au donat odoare bisericii ,,Sfântul Nicolae" din Galați, și au deschis un cont de 

10.000 ruble la banca din Odessa, ale carui dobânzi urmau a se transmite bisericii la fiecare zece ani. Banii 

au fost trimiși o singură dată. 

Tot la Biserica ,,Sfântul Nicolae" din Galați a fost înmormântat, în anul  1825, primul consul al 

Austro-Ungariei, Iosif Manzuoli de Corolari. 

Din 1877 până în 1903 a servit ca biserica episcopală a Episcopiei ,,Dunarii de Jos", după ce sediul 

Episcopiei ,,Dunarii de Jos’’ s-a mutat de la Ismail la Galați. În urma cutremurului din anul 1903 biserica a 

suferit degradări profunde. 

Biserica ,, Sfântul Nicolae’’ are planul în forma de navă, compartimentată prin două șiruri de coloane. Pe 

peretele de vest și pe primele două coloane octogonale din biserică se sprijină turla Pantocrator, cu secțiune 

circulară. Catapeteasma din lemn sculptat separă absida altarului de restul bisericii. Pictura a fost refacută 

după 1980 în culori foarte stridente. 

La exterior biserica prezintă câteva elemente decorative grecești: coloane dorice adosate, frontoane 

triunghiulare si denticuli. Biserica de la 1776 a fost mai mică și a avut plan trilobat. Fundația este din 

bolovani de râu, zidșria de caramidș, sarpanta din lemn și învelitoarea din tablă. 
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Figură 24 Sursă: http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=3338 

 

BISERICA "SF.SPIRIDON", COD LMI (LISTA MONUMENTELOR ISTORICE): GL-II-M-B-03067 

Biserica "Sfântul Spiridon" a fost construită la începutul secolului al XIX-lea și prezintă elemente specifice 

arhitecturii religioase ortodoxe din Moldova. 

Colecția de documente a lui Eudoxiu Hurmuzachi cuprinde o corespondență cu Viena a reprezentantului 

comercial austriac în Moldova, Merkelius, datata 26 decembrie 1793, însotită de un desen (o harta?) a 

orașului Galați cu locurile potrivite pentru construirea magaziilor de cereale. Pe acest desen sunt marcate 

obiectivele mai importante din oraș de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, printre care și biserica "Sfântul 

Spiridon", al cărui amplasament corespunde aproximativ celui actual. Probabil aceasta era biserica de lemn 

cu hramul ,,Sfântul Spiridon", pe care Nicolae Stoicescu o menționează în ,,Repertoriul bibliografic al 

monumentelor medievale din Moldova" ca existentă în secolul al XVIII-lea. Din aceeași sursă bibliografică 

aflăm că în anii 1815-1817, unii membri ai breslei cizmarilor dintre care sunt menționați Stan Tudoran cu fiul 

său Gheorghe și nepotul său Enache, au construit biserica de zid, cu hramul "Sfântul Spiridon".   

La fel ca și celelalte biserici din Galați, și biserica "Sfântul Spiridon" a fost arsă în 1821. A urmat o perioadă 
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de refacere a bisericilor din oraș, inclusiv a bisericii "Sfântul Spiridon", dar cutremurul din 1838 i-a darâmat 

turlele din zid, care s-au refăcut din lemn, așa cum sunt și astăzi. 

Biserica are plan triconc cu următoarea compartimentare: pridvor închis, acoperit cu o calotă sferică, naos 

ușor alungit, deasupra căruia se afla turla ce reda imaginea Iisus Pantocrator. Două turle mari cu baza 

patrată din zid și în continuare din lemn se ridica peste pridvor și peste naos. Un brâu median din cărămizi 

așezate pe colț încinge biserica. Același motiv ornamental se repeta la baza turlelor. 

Fundația este din bolovani de râu iar zidăria din cărămidă de peste 1 metru grosime. Învelitoarea este din 

tablă, susținută de șarpantă iar turlele sunt din lemn. 

De-a lungul timpului biserica a suportat mai multe interventii. În 1845 au fost refacute turlele iar în 1866 

biserica a suportat "o frumoasă reparație în interior, mai ales în ce priveste pictura și decorul" (Moise Pacu, 

Cartea județului Covurlui, 1891). Biserica a fost pictată în 1871 de către zugravul Constantin și repictată între  

1963 si 1965 de către pictorul Vasile Pascu din Focșani. În anul 1913 s-a refăcut toată învelitoarea cu tablă 

galvanizată iar în 1924 s-a instalat lumina electrică. În anii 1993-1994 s-au efectuat lucrări de consolidare, 

adaugându-se o rețea de stâlpi și centuri din beton. 

BISERICA FORTIFICATĂ "PRECISTA", Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): GL-II-a-A-03066.01 

 

Figură 25 Sursă: http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=945 
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Biserica fortificata ,, Precista ’’, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, este cel mai vechi monument istoric 

din Galați. În secolul al XVII lea îndeplinea o dublă funcție: lăcaș de cult și cetate de apărare împotriva 

cotropitorilor. A fost construită între anii 1643-1647 în timpul domniei lui Vasile Lupu, pe locul unei vechi 

biserici de lemn având ca hram ,, Adormira Maicii Domnului ’’. 

Actuala biserica a fost ridicată de frații Dia și Serbu, fii lui Coman, negustori brăileni, și Constantin Teodor 

din Galați închinat biserica manastirii Vatoped de la Muntele Athos.. 

Pentru zidirea bisericii ,,Precista’’ Galați, constructorii au folosit piatră, cărămidă, nisip și var hidraulic; piatra 

a fost luată în parte de la ruinele castrului Tirighina-Barboși. 

Biserica fortificată ,,Precista’’ Galați are plan triconc, și este construită din patru încăperi: altar, naos, 

pronaos și pridvor. Dacă primele două descind din bisericile de stil moldovenescă, pridvorul are deasupra un 

turn-clopotnitață, asemănător cu cel al bisericilor din Transilvania, prevăzut cu o încapere de straja la nivelul 

intermediar dintre clopotnița și pronaos. Atât la acest nivel, cât și la cel al clopotniței se găsesc creneluri 

pentru aparare. În afară de această parte fortificată mai întâlnim și o alta la nivelui podului, unde se găsesc 

construite drumuri de strajă și câteva zeci de metereze pentru lupte. 

Zidul pereților de deasupra ferestrelor, pâna la acoperiș, este dublu, formând o galerie cât poate umbla un 

om. Deasupra altarului există o cameră mare unde la năvălirii se asigurau diferite odoare și bogății ale 

orașului. 

În exterior, pereții bisericii sunt susținuți de cinci contaforți : unul foarte scurt la altar, care urca pâna la baza 

chenarului ferestrei, și câte doi încadrează de o parte și de alta absidele laterale ale naosului. 

Turla-clopotnită, masivă, de forma unei prisme pătrate cu colțurile de sus retezate oblic nu este 

ornamentată decât în zona cornișei cu două rânduri de cărămida asezată în unghi și cu brâul de cărămizi 

asezate în zig zag. Acoperișul bisericii este din sindrilă. 

Din arhitectura religioasa moldovenească a fost preluată construcția turlei de pe naos, ridicată pe două baze 

suprapuse, prin intermediul a cinci arcuri în pentagon. Cupola pronaosului se opreste la nivelul median al 

bisericii, nestrapungând acoperișul. Latura de nord a pronaosului și a pridvorului este îngroșată cu 0,90 

metri, pentru a creea spațiul necesar unei scări care să permită accesul în zona mediană fortificată a bisericii. 

Acest mod de realizare a scării prin ziduri duble se aseamănă foarte mult cu sistemul de construcție săsesc 

din Ardeal, reprezentând o cale de atac destul de neplacută pentru invadatori, obligați să urce unul câte 

unul, până la apărători. 

Dovedindu-și ingeniozitatea, constructorii bisericii ,,Precista’’ Galați au realizat la mijlocul traseului spre 

zona mediană, sub treptele scării o capcană, astăzi de 7 metri adâncime. În cazul în care asediatorii reușeau 
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să patrundă în acest culoar, trapele de deasupra capcanei erau trase cu un sistem de scripeti, facând dificilă, 

daca nu imposibilă, continuarea drumului spre apărătorii micii fortificații. Zona mediană interioară a bisericii 

constituie sistemul de apărare propriu zis. 

După anul 1821 biserica s-a restaurat turnul de apărare a fost refăcut și transformat în turla clopotniță, 

renuntându-se la refacerea turnului clopotnița de la intrare. Cutremurul din 1940 a afectat serios biserica 

fortificată Precista Galați, autoritățile locale solicitând restaurarea și consolidarea ei. 

Insistența cererii de a salva această biserică Gălățeană va face ca în anul 1952, episcopul Chesarie al Dunării 

de Jos să primească aprobarea pentru începerea lucrarilor. Șef al șantierului de reparare și restaurare a 

bisericii fortificate Precista Galați, a fost arhitectul Eugen Chefneaux. Conform raportului acestuia rezultă că 

din construcția veche a bisericii nu se mai păstrau decât zidurile, o parte a bazei turlei Pantocratorului și a 

turnului de apărare de pe exonartex. 

Biserica ,,Precista’’ – Galați bijuterie defensiv bisericescă, este o veritabilă operă de artă a genului, 

remarcabilă atât prin expresivitatea formelor și plastică arhitecturală, cât și prin eficacitatea sistemului 

defensiv .3 

BISERICA ROMANO-CATOLICĂ, COD LMI (LISTA MONUMENTELOR ISTORICE): GL-II-M-B-03029 

 

Figură 26 Sursă: http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=2800 

                                                 
3 Cristian Caldararu, Biserica fortificata "Precista", Galați, 1989 
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Biserica Romano-Catolică din Galați este amplasată la întâlnirea a trei străzi: Domnească, Gării și Mihai 

Bravu, ceea ce îi conferă o perspectivă deosebită. În curte, de o parte și de alta a intrării, sunt 

statuile ,,Sfântul Francisc de Assisi" si ,,Sfântul Anton de Padova". Biserica deține orga cumpărată de vornicul 

Vasile Alecsandri, tatăl poetului și Icoana ,,Sfântul Ioan Botezătorul predicând", pictura în ulei, al cărei autor 

este pictorul italian Pasquale Sarullo. 

Cele dintâi date despre Biserica Romano-Catolică din Galați le avem de la misionarul franciscan Francisc 

Pastis de Candia (1622). Despre aceeași biserică amintește și episcopul Marcu Bandini în ,,Codex Bandinus”, 

tiparită de Academia Româna: ”Exista la Galați o biserică catolică din cărămizi nearse, facută după un plan 

rudimentar, acoperită de stuf, fără clopot…” (11 noiembrie 1646). Biserica a fost mistuită de incendiul din 

1660. S-a construit o altă biserică, fapt confirmat de mărturia episcopului Vito Piluzzi care a vizitat-o în 

1682:” biserica de lemn, acoperita “all italiana” are trei altare și e bine înzestrată cu icoane și veșminte.” 

Din arhivele Vaticanului, reiese faptul că pe terenul actualei biserici exista în anul 1654 o biserică construită 

din pamânt și paie. Aceasta a fost distrusă în anul 1798 și pe același loc a fost ridicată o biserică nouă  

sfințită la data de 5 noiembrie 1844. Parohul Daniel Pietrobono a refacut și mărit biserica, dându-i forma pe 

care o are în prezent. 

Biserica era întreținută de comunitatea italiană din Galați și se află situată lângă vechea piață a orașului. În 

urma contribuțiilor regelui Piemontului Carol Albert, Sfatul municipal a cedat terenul bisericii. 

În 1926, preotul Ulderico Cipolloni a ridicat monumentul Sfântului Francisc situat în partea dreapta a intrării 

în curtea bisericii iar în anul 1934, prin grija preotului Ioan Duma s-a construit monumentul închinat 

Sfântului Anton de Padova, în partea stânga a bisericii. 

Printre obiectele de valoare artistică amintim: Altarul Mare, executat din marmura colorată, tabloul "Sfântul 

Ioan Botezatorul predicând", Statuia Inimii Preasfinte a Domnului Iisus Hristos, Statuile Pieta și Sfântul 

Francisc de Assisi4. 

Obiceiuri: Drumul viei și vinului gălățean 

Editia a XXI-a a Zilelor Europene ale Patrimoniului, din 21 septembrie 2013, au purtat peste 130 de persoane, 

elevi, studenți, salariați, pe drumul antic al Siretului ce lega Tirighina-Barboși de Poiana și apoi de Valea 

Trotușului, iar mai târziu, aprx. perioada sec.XVI-XX, drum comercial pe care circulau carele cu butile de vin 

din și spre schela (portul) Galaților de la malul Dunării. Direcția Județeană pentru Cultura Galați, în 

parteneriat cu Centrul Cultural "Dunărea de Jos" Galați au organizat cu acest prilej Drumul viei și vinului 

                                                 
4 Sursa :www.catolicagalati.ro, http://ro.wikipedia.org/wiki/Gala%C5%A3i 
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Gălățean. Elevii și profesorii școlilor nr. 22, 26,41, "Dunărea", Liceul cu Program Sportiv, Grupul asociației 

Blocul Țiglina și reprezentanți ai O.N.G.-ului "Tinerii si Viitorul" au mers pe acest traseu unde la Ivești, 

Nicorești și Buciumeni au putut vizita Crama generalului Eremia Grigorescu și a soției sale Elena Negroponte, 

Bisericile Banu, Negustori și Serdaru, monumente istorice de la Nicorești, câteva obiecte tradiționale de 

vinărit de la Nicorești expuse la școala din localitate, precum și Mănăstirea Buciumeni cu frumoasa biserică 

Sf.Treime, monument istoric. Elevii școlilor participante s-au delectat cu struguri de Nicorești, iar adulții s-au 

desfătat, la Crama Domeniile Nicorești, cu vinul apreciat încă de pe vremea lui Ștefan Cel Mare: Băbeasca 

Neagră și Fetească de Nicorești. 

 

TECUCI 

 

Geografic, municipiul Tecuci se află așezat aproape de limita sudică a Colinelor Tutovei (14 km), 

la contactul cu Piemontul Poiana-Nicorești, ambele subunități ale Podișului Moldovei, la 

cofluența râului Bârlad cu pâraul Tecucel, aproape de valea Siretului (10 km), în cuprinsul 

câmpiei de terase care poartâ numele orașului, Câmpia Tecuciului. 

OBIECTIVE TURISTICE 

Aria Naturală Protejată - "Locul Fosilifer Rateș" (Rezervație paleontologică Rateș-Tecuci)- care corespunde 

categoriei IV IUCN - Uniunea Mondială pentru Conservarea Naturii. 

Parcuri şi grădini publice: Parcul Central Pazvante 

Muzee şi colecţii: CASA THEODOR CINCU, azi Muzeul Mixt Tecuci, Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): 

GL-II-m-A-03092 
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Clădirea care găzduieste în prezent instituția de cultură a fost proiectată și construită în ultimul deceniu al 

sec. al XIX-lea de un arhitect de origine italiană a cărui nume a rămas necunoscut. Concepută inițial ca 

imobil de locuit, ea exprima gustul pentru fast al comanditarului sau (Anton Cincu), dorința acestuia de a 

realiza ceva cu totul deosebit, care să provoace privitorului impresia de „jamais vu”. 

Importanța din punct de vedere arhitectonic este dată de stilul construcției, cu evidența inspirație din 

arhitectura neoclasică, având o serie de adaptări și particularități specifice, care se regăsesc și la alte câteva 

construcții similare din oraș și din zone învecinate, dintre care: 

- frontonul triunghiular amplu de deasupra intrării, susținut de cele patru coloane circulare netede de 

secțiune variabilă, cu placă de bază pătrată și cu capiteluri în stil corintic; 

- ferestrele de înaltime mare, cu ancadramente în relief și ornamente de tip arcadă cu motive florale 

deasupra zonei vitrate; 

- cornișa cu ornamentații dese, sugerând capete de grinzi dreptunghiulare, precum și brâie și fâsii verticale 

de fatadă, la colțuri și câmp, cu rosturi adânci, pentru a sugera blocurile de piatră; 

- ornamente ceramice de fatadă care imită sculpturile în piatră; 

- tavane cu grinzi de lemn aparente și pictură ornamentală. 

Planul cladirii este dreptunghiular la origini, având pe latura de vest o anexă utilitară executată ulterior, cu 

veranda închisă vitrată. Pe latura de nord se află o anexa de deservire. 

 

Figură 1 Sursă: http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=3002 
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Edificii Religioase: 

BISERICA SFÂNTUL GHEORGHE DIN TECUCI - construită în perioada 1938-1962 și considerată a fi 

"catedrala orașului" 

 

BEREŞTI 

 

 

Orașul Berești este unitate administrativ – teritorială de bază, la limita de N-E a județului Galați, 

care cuprinde populația urbană reunită prin comunitate de interese și tradiții. 

Localitatea se află situat la 83 km distanţă faţă de reşedinţa de judeţ 25 km faţă de oraşul Tg. 

Bujor pe DJ 242; 

 

OBIECTIVE TURISTICE: 

Rezervaţii Naturale: Rezervaţia fosiliferă de la Bereşti 

Pădurea Tălășmani 

Rezervația naturală Pădurea Tălășmani se află pe dealurile Fălciului și Colinele Covurluiului, județul Galați și 

este rezervație forestieră de interes național. 

Rezervația ocupă o suprafață de 20 ha și a fost înființată cu scopul de a proteja habitatul de pădure naturală 

cu specii de stejar, fag oriental, frasin, jugastru și tei pucios din zona de deal. 
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Zona se remarcă prin existența a 23 de exemplare din specia Fagus Orientalis, marcate ca fiind arbori 

seculari. 

Situri arheologice:  

GL-I-s-B-02978 - Aşezarea Cucuteni de la Bereşti - "Dealul Bulgarului". lângă drumul Bereşti - Pleşa - 

Bârlad, la NV de oraş ,  Datare: Eneolitic          

GL-I-s-B-02980 - Situl arheologic de la Bereşti - "Dealul Taberei". lângă pădurea Pleşa, la 3 km NV de oraş ,   

Datare: Paleolitic        

GL-I-s-B-02979 - Situl arheologic de la Bereşti - "La Bâzan". la 2 km V de oraş  , Datare: Epoca migraţiilor, 

Epoca medievală, Eneolitic / sec. IV, sec. XV-XVI    

Muzee şi colecţii: Colectia Muzeală a Bisericii Ortodoxe Sf. Nicolae din Berești 

Muzeul a fost fondat de preotul Teodor Cudritescu în 1956, când s-a sfințit noua biserică a parohiei. Clădirea 

este de mici dimensiuni, este construită din bârne împletite și lut, pe o bază de piatră. Până în anul 1956 s-a 

slujit neîntrerupt în această biserică. 

Biserica veche a parohiei adăpostește o colecție de icoane pe lemn și litografii din secolele XVII - XIX, trei 

epitafuri din secolul al XIX-lea, serafim din secolul al XIX-lea, candelabre, candele și sfeșnice din secolele XIX 

- XX, dvera din secolul al XIX-lea, chivot, cruce din secolul al XIX-lea, disc, potir și steluța secolul al XVIII-lea, 

paftale secolul al XIX-lea, cărți bisericești din 1784 - 1893. 

Edificii Religioase:  

Biserica ortodoxă ''Sf. Gheorghe'' - Construită între 1950-1952 

Biserica ortodoxă ''Sf. Nicolae'' - Construită între 1936-1956 

Case celebre: Casa memorială "Paul Bujor" Bereşti 

Case de cultură: Casa de cultura Ion Creangă 
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În localitatea Tălășmani, la limita dintre județele Galați și Vaslui, se află al doilea tunel ca lungime din 

România, după tunelul Teliu(4.369 m). Tunelul de la Tălășmani are lungimea de 3.330 metri și este unul din 

puținele tuneluri din țară construite la altitudine joasă, undeva în jurul valorii de 150 metri peste nivelul 

mării. Tunelul trece pe sub dealurile ce separă bazinele hidrografice ale Prutului și Siretului. 

Construcția tunelului a început în iunie 1906. A fost finalizat în decembrie 1911. Cele două războaie 

mondiale și cutremurele de pământ nu l-au distrus, dar infiltrațiile de apă, instabilitatea straturilor nisipoase 

și neglijența autorităților au contribuit la degradarea lui. 

Tunelul este parcurs zilnic de garniturile autotrenului de pasageri ale operatorului privat T.F.G. care circulă 

pe rutele Bârlad – Galați sau Bârlad – Tg. Bujor și retur.5 

Obiceiuri: Sărbătoarea salcâmului, în luna mai spre sfârşit (27-30 mai); Toamna bereşteană, 10-15 

septembrie; 

Meşteşuguri specifice: Lemnărit, dogărit, Cojocărit, Atelier meșteșugăresc țesături-cusături  

Unitați de cazare: Orașul Berești; ,,Izvorul căprioarei" -Bufet camping -jud.Galați 

Personalități locale: Paul Bujor (n. 20 iulie 1862, Berești, Galați – d. 17 mai 1952, București) – prozator, 

zoolog român, membru de onoare al Academiei Române. 

 

                                                 
5 Sursă: http://balabanesti.net/2012/01/08/tunelul-de-la-talasmani-si-o-intamplare-cu-final-fericit/ 
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TG.BUJOR 

 

"Bogatele urme de cultură materială, spirituală și umană înfrumusețeaza blazonul celor patru 

decenii de existență urbană al acestui colț moldav de țară - orașul Târgu Bujor.” (Ghidei Laurenţiu 

Viorel – primar)6 

Orașul Târgu Bujor este situat în partea central-estică a județului Galați, la 55 km distanță de 

municipiul Galați și la 55 km distanță de municipiul Bârlad. 

 

OBIECTIVE TURISTICE: 

Muzee şi colecţii: Muzeul de Istorie și Etnografie 

A fost înființat în anul 1976 ca Punct Muzeistic la Moscu, pentru că în 1985 sa fie transferat la Târgu Bujor. A 

fost înființat de Victoria Giurgiu, profesor de istorie. În cele două săli ale muzeului sunt expuse: o colecție de 

45 icoane, dintre care cea mai prețioasă fiind una cu folie de aur, care datează din secolul al XVIII-lea; o 

carte religioasă din 1785; o colecție numismatică care cuprinde 2000 de monezi, dintre care una datând din 

1541; un zapis din 1848. De asemenea, se găsesc numeroase piese etnografice: vârtelnița, melițoiul, sistarul, 

darmoiul, donița, costume naționale și covoare. 

Edificii Religioase: Biserica Adormirea Maicii Domnului, ctitorită în 1896, Biserica "Sfinții Voievozi Mihail și 

Gavril" în satul Moscu, Biserica "Sfantul Dimitrie" în satul Umbrărești și Protoieria - ca centru misionar 

                                                 
6 http://www.primariatgbujor.ro/ 
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pentru zona centrală și de nord a Județului Galați. 

BISERICA "ADORMIREA MAICII DOMNULUI" din Târgu Bujor este ctitoria marelui proprietar și om politic - 

fost Prim Ministru al României - Lascăr Catargiu – pe care a construit-o pe terenul donat, în perioada 1895 - 

1896. Pisania bisericii confirmă această informație: "Această biserică dedicată Adormirii Maicii Domnului s-a 

construit în anul 1895 de domnul Lascăr Catargiu, fost în mai multe rânduri prim ministru, și soția sa 

Eufrosina, proprietarii moșiei Golășei cu ajutorul enoriașilor de transport și lucru de salahorie, iar mobilierul 

și pictura s-au făcut din beneficiul rezultat din loteria ce a fost organizată pentru acest scop și s-a terminat în 

anul 1896 și s-a sfințit sub domnia Majestății Sale Carol I, regele României și al soției sale regina Elisabeta, 

A.A.L.L. principele Ferdinand moștenitorul tronului și soția sa principesa Maria, sub Arhipostasia prea 

sfințitului episcop D.D. Partenie și a preotului starofor econom Ștefan Vârgolici. Lucrarea s-a executat sub 

privegherea domnului Al. Săvulescu, arhitect șef al ministrului de interne, de către domnul Ion Ionescu și 

comitetul organizator al loteriei care a fost compus de preot Paraschivescu, Cristache Damaschin, P. Sârbu, 

Ilie Filipescu și Tănase Căluianu." 

Până la construcția acestei biserici a mai existat o biserică construită pe dealul Jiru, pe la 1775, lângă Palatul 

familiei Ventura, proprietară a moșiei Golășei și ale căror ziduri de temelie se află și în prezent și o alta 

construită în satul Golășei, în cimitir, construită pe la anul 1869 cu hramul "Nașterea Maicii Domnului" dar 

știrile despre această biserică dispar, lasând locul celor referitoare la biserica cu hramul "Adormirea Maicii 

Domnului" din cimitirul satului Golășei. Această bisericuță construită din paiantă a existat suferind mai 

multe reparații generale din 1872 până în vara anului 2011, cănd a fost dărâmată și a început construcția 

"Bisericii capela" pentru întreg orașul Târgu Bujor. Biserica a avut de-a lungul timpului mai mulți preoti 

slujitori destoinici și anume: pr. C. Patriche, Teodor Teodoru, Gh. Munteanu, Arhip Mihai. În prezent Biserica 

"Adormirea Maicii Domnului" are ca preoți slujitori pe preoții Pohrib Toader (din anul 1984) și Popoiu Dan 

Mihai (din anul 1998). În timpul preotului Pohrib Teodor s-a refăcut construcția și pictura bisericii, cu 

sprijinul enoriașilor și al Primăriei orașului Târgu Bujor și a fost sărbătorit centenarul bisericii în anul 1996. 

BISERICA SFINȚII VOIEVOZI "MIHAIL ȘI GAVRIL" s-a ridicat între anii 1880 - 1882, prin contribuția 

enoriașilor din satul Moscu, unde au slujit mai mulți preoți și anume: Dumitru Hainerosii, Bejan Ion, Gh. 

Cazacu, Sergiu Gumaniuc, Bulgaru Costel, Vasiliu Mihai. În prezent preot slujitor este Iordache Ionuț. Prin 

contribuția enoriașilor și a Primăriei orașului Târgu Bujor în curtea bisericii a fost amplasat un monument 

religios dedicat eroilor satului căzuți în razboaiele de Independență și Apărare a patriei în 1877 – 1878, 

Marele razboi de intregire al neamului 1916 – 1918, Marele razboi de apărare 1941 – 1945 și Revoluția 

română din 1989.  

BISERICA "SFÂNTUL MUCENIC DIMITRIE" s-a ridicat prin contribuția enoriașilor din satul Umbrărești în anul 
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1849 având ca preoți slujitori pe Ioan Docan, urmat de C-tin Atanasie, Gh. Munteanu, Lupoaie Ioan iar în 

prezent preot Costin Nistor, care a refăcut construcția lăcașului. Prin contribuția enoriașilor și a preotului 

Costin Nistor, în curtea bisericii s-a ridicat Monumentul Eroilor Satului ca omagiu adus celor ce au luptat în 

războiul de independență 1877 - 1878 și în razboaiele de intregire și de apărare a tării din 1916 - 1918 și 

1941 - 1945. 

PROTOIERIA TÂRGU BUJOR a fost înființată încă din anul 1896. Dispune în prezent de construcție nouă 

ridicată pe fostul amplasament și a fost dată în funcțiune în timpul preotului Pohrib Toader în calitate de 

preot - protopop, la 15 octombrie 1997. Înalt prea sfințitul Casian Crăciun, Episcop al Dunării de Jos, a 

oficiat în bisericile din orașul Târgu Bujor cele mai importante momente din istoria acestora (sfințiri, ședințe 

zonale, sarbătorirea centenarului, hramurile), fiind respectat și iubit de enoriașii din oraș și zona adiacentă 

protoieriei. 

Monumente istorice: Monumentul Eroilor cazuți pentru întregirea neamului 1916 – 1918 

Monumentul a fost înălțat pe panta domoală a Dealului Jirului, între anii 1921-1922. Pe frontispiciu a fost 

dăltuit în piatra omagiul: "Pentru veșnica amintire eroilor din comuna Tg. Bujor căzuti pentru patrie în 

războiul de intregirea neamului 1916-1918" și pentru a le intări nemurirea s-a continuat cu textul: "Ridicat 

în 1921-1922, ca semn de preamărire a jertfei lor din partea celor recunoscători". În timpul regimului 

comunist, a fost distrus de pe monument simbolul vitejiei românești, Vulturul; la 13 iunie 2002, pe coloana 

de forma prismatică înaltă de 10 m, în vârf, a fost amplasată emblema-simbol: Vulturul cu Cruce în cioc. Pe 

două plăci de bronz montate la baza coloanei din granit simbolizând infinitul, sunt înscrise 156 de nume, de 

la general la soldat, toți cei 156 de eroi aparținând comunității bujorene. 

Monumentul Eroilor - Umbrărești 

Monumentul a fost ridicat în anul 1988, iar numele eroilor scrise pe momunent au fost găsite în documente 

de către învațătorul Bute Gheorghe, sublocotenent în rezerva. Pe "Monumentul Eroilor" din satul 

Umbrărești sunt trecute numele eroilor căzuți în războiul din anii 1941-1945. 

Monumentul Eroilor - Moscu 

"Monumentul Eroilor" din satul Moscu se află amplasat în curtea bisericii "Sfinții Voievozi" și a fost dezvelit 

la 13 iunie 2002 de "Ziua Eroilor". Pe monument sunt trecute alături de numele eroilor căzuți în Războiul de 

Independență, Primul Război Mondial, Al doilea Război Mondial, și numele ostașilor eroi căzuți în Revoluția 

Română din 1989.  

Statuia generalului Eremia Grigorescu  

Bustul monumental reprezentându-l pe generalul Eremia Grigorescu se înalță în parcul din centrul localității 



 
 

STUDIU PRIVIND POTENŢIALUL TURISTIC AL JUDEŢULUI GALAŢI -ETAPA 1- IDENTIFICARE ȘI CLASIFICARE A FORMELOR DE 
TURISM PRACTICABILE ÎN JUDEŢUL GALAŢI, VIZÂND DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITORIULUI 

 

83 

 

și este opera sculptorului gălățean Enea Nicolae. A fost dezvelit la 17 septembrie 1977. Bustul este așezat pe 

un piedestal paralelipipedic masiv, din beton, care are o înălțime de 1,85 m, este realizat în manieră clasică, 

din piatră albă, înalt de 1 m. Pe frontispiciul piedestalului este încrustat: "Eremia Grigorescu". 

Obiceiuri: Sărbătoarea Bujorului 

În partea de răsărit a orașului se află Pădurea Băneasa, în care, pe lângă pădurea în sine, este ocrotit și 

bujorul sălbatic, pe seama căruia s-au creat legende și pentru care are loc în fiecare an o mare serbare 

populară ce marchează înfloritul bujorului în luna mai. Se spune că bujorii ar fi apărut din sângele 

moldovenilor căzuți în lupta de la Roșcani, de la 1574, când armata lui Ioan Vodă cel Viteaz a fost învinsă de 

turci datorită lipsei de apă.  

La această serbare participă artiștii de la Ansamblul folcloric "Doina Covurluiului", din cadrul Centrului 

Cultural "Dunărea de Jos" Galați dar și cei de la Teatrul Muzical "Nae Leonard" din Galați, precum și formații 

artistice ale Caselor de cultură din orașele Tecuci, Berești și ale Căminelor culturale din comunele Băleni, 

Băneasa, Cavadinești, Cuza-Vodă, Frumușița, Oancea, Rădești, Rogojeni, Tulucești. 

Meşteşuguri specifice: 

Podgoria Dealul Bujorului se situează în regiunea de silvostepă a Moldovei, traversată de paralela de 46o lat. 

nordică, intersectată de meridianul de 28o long. estică. Podgoria face legătura între zona viticolă Dealurile 

Fălciului la nord și podgoria Covurluiului la sud. S.C.D.V.V. Bujoru este situat la o distanță de 56 km de 

municipiul Bârlad și 55 km față de municipiul Galați. Deși regiunea viticolă are vechi tradiții în cultura viței 

de viței de vie, podgoria Dealul Bujorului s-a dezvoltat odată cu înființarea Stațiunii de Cercetare și 

Dezvoltare Viti-Vinicole din orașul Târgu Bujor (S.C.D.V.V). Această zonă, datorită condițiilor extreme de 

temperatură ale aerului, deficitului pluviometric și dinamica umidității atmosferice, prezintă particularități 

mai rar întâlnite în altă parte a țării (zona fiind foarte secetoasă). Aranjate pe terase, plantațiile cultivate cu 

viță de vie se extind an de an. În prezent podgoria are aproape 4000 ha. cu viță de vie repartizate pe 4 

centre viticole și anume: Bujoru, Smulti, Oancea, Berești. Principalele direcții de producție ale podgoriei 

sunt obținerea vinurilor roșii de calitate superioară (Merlot, Cabernet Sauvignon, Fetească neagră) și vinuri 

de consum curent. 

Unități de cazare: Lacul "Trei stejari" 

Celor aflaţi în drum spre Târgu Bujor le este imposibil să treacă indiferenţi pe lângă locul de agrement de pe 

Lacul Trei Stejari. Terasa elegantă, de lemn, cu umbreluţe, bogăţia de petunii multicolore care înviorează 

priveliştea, întinderea lină a apei atrag turiştii. Noaptea, lacul străluceşte în lumina zecilor de felinare şi 

spaţiul devine mirific. Spaţiul verde este curat şi bine îngrijit. Este amenajat un camping; deasemenea, 
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pontoane pentru pescari şi terasă. Lacul "Trei Stejari" se află pe întindere de 5,9 ha. 

Personalităţi de seamă: Eremia Grigorescu (1863 – 1919) (General Eremia Grigorescu, comandant al 

Armatei 1, 30 iulie 1917), Grigore Hagiu (1933 – 1985) (poet) 

BĂLĂBĂNEŞTI 

 

Se află la granița județelor Galați și Vaslui. În folclorul local, mai este denumită „Picior de Paris”. 

Comuna Bălăbăneşti este aşezată în partea centrală a Moldovei, în nordul judeţului Galaţi, la 

limita cu judeţul Vaslui. Este o zonă care face parte din Dealurile Fălciului, în partea de nord, şi 

Podişul Covurluiului, în partea de sud. 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Rezervaţii Naturale: Înainte de 1989, pădurile comunei făceau parte dintr-un fond de vânătoare special 

pentru mistreţi, cerbi, căprioare. Anual, din pădurile comunei se recoltează cantităţi importante de plante 

medicinale. 

Izvoarele râurilor Pupezeni și Bălăbănești – locații Râpa Popii, respectiv pădurea din Valea Frumoasei, Dealul 

Foișor – cel mai înalt vârf (305 m) din județul Galați, la limitata dintre comunele Rădești și Bălăbănești 

Zonele de agreement și recreere Valea Recii și pădurile Tâmpa – păduri de ștejar, fag, tei și salcâm populate 

cu exemplare rare de pârș de pădure cu coadă stufoasă sau veverin (Dryomys nitedula Pallas), jder de copac 

(Martes martes), pisică sălbatică (Felis silvestris), bursuc sau viezure (Meles meles) etc. 

Monumente ale naturii: Fagul de la Miroasa şi plopul de la Lungeşti – doi arbori seculari, de la limita de 

nord a judeţului, propuși pentru a intra în categoria monumentelor naturii 

http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php?title=Judeţului_Galaţi&action=edit&redlink=1
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Situri arheologice: Cod RAN 75560.01 - Ruinele bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe de la 

Bursucani-Schitul Zimbru, Datare:  Epoca medievală târzie (1793) 

Edificii Religioase: 

Biserica ortodoxă ''Sf. Ioan Botezătorul'' (Lungesti) 

Biserica ortodoxă ''Sf. Voievozi''  (Balabanesti) 

BISERICA ,,SF. ARHANGHELI ŞI SF. CUV. RAFAIL” – situată în centrul satul Bursucani la DN-24D, com. 

Bălăbănești. A fost zidită din lut în anul 1845. Fosta biserică a schitului Zimbru și actuala biserică din 

Bursucani etalează „stilul moldovenesc din veacul al XIV-lea, cu planul basilical sau longitudinal, fără cupolă 

şi fără decoraţii externe, asemenea bisericilor «Sfântul Ioan» din Piatra sau «Nicoară» de la Curtea de Argeş”. 

Mențiune: curtea bisericii găzduiește mormântul prozatorului Lică Rugină. 

Biserica „Sf. Nicolae” – locație zona Fundătură, sat Bălăbănești, a fost construită în anul 1831, alături de 

vechea biserică cu același hram, menționată în catagrafia din 1809 și avariată de cutremurul de pământ din 

14 noiembrie 1829. Mențiune: cimitirul din curtea bisericii găzduiește locul de veci al celui mai renumit 

cercetător al istoriei satului, genealogul George-Felix Tașcă. 

Schitul Zimbru – locație cătunul Zimbru, aflat la marginea satului Bursucani. Aparține de Mănăstirea Adam. 

Schitul a fost ctitorit în anul 1793, de catre ieromonahii Ioasaf și Aloman, veniți de la Mănăstirea Râșca, 

județul Suceava, cu sprijinul familiilor Cernat, Plesnilă și Iamandi. Biserica schitului poartă hramul „Sf. 

Gheorghe” şi „Sf. Rafail de la Bursucani 

Obiceiuri: Sărbătoarea Bălăbăneștiului (5 decembrie) – satul a fost atestat documentar printr-un uric din 

timpul domniei lui Ștefan Vodă de la 5 decembrie 1460. 

Prăznuirea „Sfântului Cuvios Rafail de la Agapia Veche” (21 iulie)– acest eveniment de mare încărcare 

spirituală se desfășoară anual în satul Bursucani și cătunul Zimbru. Sfântul Rafail s-a născut în jurul anului 

1560 – după unele izvoare, în satul Bursucani, fiind fiul unor părinţi virtuoşi şi de neam bun. 

Sărbătoarea „Rămas Bun de la Vacanța Mare” – are loc anual în satul Lungești, cu o săptămână înainte de 

începerea noului an școlar. Elevii și profesorii școlii „Dumitru I. Ghimuș” din localitate, părinți și bunici se 

adună în locul numit „La Plop” și organizează jocuri și activități sportive. Sărbătoarea micuților se încheie cu 

tradiționalul foc de tabără. 

Meşteşuguri specifice: Meşteşugărit, Tâmplărie, Zidărie, Fierari, Sudorişti, Potcovărit, Împletituri răchită, 

Ţesătorie. 

Personalitati de seama:  Sfântul Rafail (prăznuit pe 21 iulie) – părintele Rafail s-a născut(1560 după 
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unele surse) prin aceste locuri, la Bursucani, astăzi localitate în comuna Bălăbănești, județul Galați. 

Aristide Peride (n. 2 martie 1848, satul Bursucani, judeţul Tutova, în prezent judeţul Galaţi, com. Bălăbăneşti 

– d. 1906) a fost un medic român, primul profesor de anatomie al Facultăţii de Medicină din Iaşi. 

Gheorghe Tașcă (n. 30 ianuarie 1875, Bălăbănești, județul Tutova (azi județul Galați) - d. 12 martie 1951, 

Sighet, județul Maramureș), economist, om politic, profesor de economie politică, 

Stefan Procopiu (n.19 ianuarie 1890, Bârlad – d. 22 august 1972, Iasi), copilăria și vacanțele și le petrece la 

Bălăbănești  

BĂLĂŞEŞTI 

 

Comuna Bălăşeşti cuprinde 4 sate: Bălăşeşti, Ciureşti, Ciureştii Noi şi Pupezeni. Este situată în 

nordul judeţului Galaţi, la hotarul cu judeţul Vaslui, în colinele Covurluiului, altitudinea din 

cuprinsul teritoriului său variind între 59 m – 258 m. 

Comuna se află în bazinul hidrografic Siret, principalele ape fiind Bârlad şi Hobana. Se află la 91 

km de Galaţi şi 22 km de Bârlad.  

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Edificii Religioase: BISERICA „SFÂNTUL NICOLAE” din comuna Bălăşeşti, judeţul Galaţi a fost ridicată la 

anul 1846 de vornicul Grigore Şuţu. Arhivele spun că vornicul Şuţu a asigurat materialele, iar credincioşii 

„manopera”. Edificiul a fost zidit din materiale specifice locului şi vremurilor - lemn şi vălătuci de pământ. De 

jur împrejurul bisericii este cimitirul comunităţii, ortodoxă sută la sută, un fel de mărturie peste timp a celor 

care au fost. 
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Biserica Sf. Apostol Toma - Ciureşti, Construită în 1937-1948 

Biserica Sf. Nicolae - Ciureşti, Construită în 1948-1956 

Biserica Intrarea în Biserica - Pupezeni, Construită în jur de 1809 

Resurse de exploatat: fostul baraj şi lac de acumulare în suprafaţă de 24 ha, care necesită reparaţii la 

digul deversor, în vederea amenajării unui bazin piscicol şi a unei zone de agrement 

Personalitati de seama: Ionescu Raicu Rion (1872-1895), militant socialist, critic literar și publicist român, 

adept și propagator al marxismului. 

BĂLENI 

 

 

Comuna Băleni este amplasată în partea centrală a județului Galați și se învecinează la nord cu 

comuna Vârlezi, la nord-vest cu comuna Corni, la nord-est cu orașul Tg. Bujor, la vest cu comuna 

Cudalbi, la est cu comuna Fârtânești și Cuca, iar la sud cu comuna Rediu. Racordarea funcțională 

la sistemul urban de asezări: 46 Km nord de Galați, 65 Km est de Tecuci și 17 Km sud-vest de Tg. 

Bujor. 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Rezervaţii Naturale: pădurea de la Clăile Hăţaşului. 
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Situri arheologice: GL-I-m-A-02975.01 - Valul lui Athanaric - Val care are capătul de E în lunca Prutului, de 

pe teritoriul comunei Stoicani, până în dreptul localităţilor Brăhăşeşti-Toflea, pe malul stâng al Siretului, în 

partea de NV a judeţului Galaţi 

Edificii Religioase: BISERICA ÎNCHINATĂ SFINŢILOR CONSTANTIN ŞI ELENA. La realizarea acestui proiect 

au contribuit Constantin și Elena Donici împreună cu Bălașa Cantacuzino, stăpânii moșiei Băleni.  

Prima biserică a fost construită în anul 1870 și a fost distrusă de cutremurul din anul 1940. Biserica actuală a 

fost construită la sfârșitul războiului, în 1945 și s-a sfințit la 15 august 1950. La realizarea acestui proiect au 

contribuit Constantin și Elena Donici împreună cu Bălașa Cantacuzino, stăpânii moșiei Băleni. Acest lăcaș de 

cult a fost închinat Sfinților Împărați Constantin și Elena. Din 1965 și între 1976 si 1983 au avut loc reparații 

interioare și exterioare, s-au refăcut picturile și s-a înlocuit mobilierul cu unul nou din stejar.  

 

Figură 28 - Sursă: http://www.comunabaleni.ro/istorie.html 

Case celebre: Cavoul Cantacuzinilor 

Meşteşuguri specifice: Lemnărit, Dogărit, Fierărit/potcovărit 

 

 

 

http://www.comunabaleni.ro/istorie.html
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BĂNEASA 

 

Comuna Băneasa este amplasată în partea NE a judeţului Galaţi şi se învecinează la E cu 

comunele Oancea şi Suceveni, la V cu comuna Jorăşti, la N cu comuna Bereşti-Meria, iar la S se 

învecinează cu comuna Fârţăneşti şi oraşul Tg. Bujor. Comuna cuprinde 2 sate, Băneasa şi 

Roşcani. 

Comuna se află amplasată în podişul Covurluiului format din pietrişuri şi nisipuri care determină 

un relief specific pentru întregul podiş al Moldovei, culmi lungi şi poduri largi separate prin văi 

consecvente pe direcţia N-S. Se află în bazinul hidraografic Prut, principalele ape fiind Chineja, 

Slivna, Roşcani şi Băneasa.  

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Rezervaţii Naturale: rezervaţia naturală „Pădurea Breana-Roşcani”, pădure întinsă pe 154 ha, situată pe 

dealul Băneasa. O parte a pădurii este rezervaţie naturală, forestieră şi botanică din 1969. Este alcătuită din 

300 de specii de plante, în special bujorul. Teritoriul Rezervaţia naturală de bujori "Breana Roşcani". 

Legenda spune despre acești bujori că s-au format din sângele vărsat de moldovenii care au murit în lupta 

de la Roșcani (din anul 1574) pentru a își apăra patria. 

Situri şi aşezări arheologice:  

GL-II-s-B-02977 – sit arheologic Băneasa – sat Băneasa, comuna Băneasa, La confluenţa pârâielor Chineja şi 

Băneasa 

GL-II-s-B-02977.01 – Aşezare – Sat Băneasa, comuna Băneasa, La confluenţa pârâielor Chineja şi Băneasa, 
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sec X - XII 

GL-II-s-B-02977.02 – Aşezare – Sat Băneasa, comuna Băneasa, La confluenţa pârâielor Chineja şi Băneasa,  

sec IV p. Chr., Epoca migraţilor 

GL-II-s-B-02977.03 – Aşezare – Sat Băneasa, comuna Băneasa, La confluenţa pârâielor Chineja şi Băneasa,  

sec II p. Chr., Hallstatt 

GL-II-s-B-02977.04 – Aşezare - Sat Băneasa, comuna Băneasa, La confluenţa pârâielor Chineja şi Băneasa,  

sec XIII – XII a. Chr. Epoca bronzului târziu, Cultura Nouă. 

GL-II-s-B-02977.05 - Aşezare- Sat Băneasa, comuna Băneasa, La confluenţa pârâielor Chineja şi Băneasa, mil. 

IV a.Chr., Eneolitic, Cultura Gumelniţa, aspectul Stoicani - Aldeni 

Edificii Religioase:  

Biserica Buna Vestire - Construită între 1922-1951 

Biserica Sf. Voievozi - Roşcani - Construită în jur de 1809 

BISERICA "ADORMIREA MAICII DOMNULUI", Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): GL-II-m-B-03089

 

Figură 29 Sursa: http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=3311 
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Descriere: Biserica datează din anul 1827, fiind ctitorită de Mihail și Maria Chicus, proprietarii moșiei din 

zonă. Lăcașul de cult are planul treflat cu un pridvor adăugat ulterior.  

Din punct de vedere patrimonial se remarcă pictura murală realizată în fresco în stil neo-bizantin. Pictura din 

interiorul bisericii se regăsește în cea din exteriorul Mănăstirii Voroneț. 

Monumente: Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz, Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): GL-III-m-B-03141 

Lucrarea reprezentând pe domnitorul Ion Vodă cel Viteaz (1572-1574), este concepută figurativ, în stil clasic, 

autor fiind sculptorul gălățean Gheorghe Turcu. 

Statuia a fost turnată în bronz la Combinatul Fondului Plastic București și are o înalțime de 4,50 metri. 

 

 

Figură 30 Sursă: http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=5264 
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Deși trebuia să fie amplasată în 1974 la împlinirea a 400 de ani de la moartea domnitorului, de abia în luna 

mai 1976 a fost receptionată și tot atunci a fost montată pe soclul din travertin alb, pe partea dreaptă a 

drumului județean dintre comuna Băneasa și satul Roscani, în dreptul km.28, la intrarea în pădure. 

Întreaga lucrare a fost suportată de către Comitetul de Cultură și Educație Socialistă a județului Galați. 

"Statuia Cercetașului"(1916-1919); 

" Monumentul Eroilor Ceferiști" (1916-1918); 

"Obeliscul din Cimitirul Eroilor"; 

Meşteşuguri specifice: Fierărit, potcovărit, Țesut 

 

BARCEA 

 

Teritoriul comunei Barcea se găseşte situat în partea central vestică a judeţului Galaţi, pe valea 

râului Bârlad, în zona de confluenţă a acestuia cu afluentul Corozel, la o depărtare de 10 km sud 

municipiul Tecuci şi 70 km nord de judeţul Galaţi. De aceste două centre comuna este legată de 

şoseaua naţională şi calea ferată. Întreg teritoriul comunei aparţine unităţii cunoscută sub 

numele de Cămpia Tecuciului, aceasta aparţinând marii regiuni morfo-fito-climatice a câmpiilor, 

cu un relief jos, înclinat spre sud, puţin fragmentat şi de vărsta cuaternării şi este alcătuită 

litologic dintr-un complex de roci friabile( locsoide, nisipuri şi pietrişuri). Acces auto DN 25, Acces 

CF în staţia Barcea 
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OBIECTIVE TURISTICE  Lacul de agrement Barcea 

Situri arheologice  

La poziția 17 GL-I-s-B-02976 Situl arheologic de la Barcea, comuna Barcea, sos. Tecuci – Galați “Grădina de 

Zarzavat”, la 500 m vest de șoseaua Tecuci-Galați  

La poziția 18 GL-I-m-B-02976.01 Așezare sat Barcea, comuna Barcea, șos. Tecuci – Galați “Grădina de 

Zarzavat”, sec. IV p Chr. la 500 m vest de șoseaua Tecuci-Galați de Epoca Migrațiilor, cultura Sântana de 

Mureș – Cerneahov  

La poziția 19 GL-I-m-B-02976.02 Necropola sat Barcea, comuna Barcea, șos. Tecuci – Galați “Grădina de 

Zarzavat”, sec. IV p Chr. la 500 m vest de șoseaua Tecuci-Galați de Epoca Migrațiilor, cultura Sântana de 

Mureș – Cerneahov  

Edificii Religioase:(3) dintre care: Biserica ortodoxă Cuvioasa Paraschiva (Barcea), Biserica ortodoxă Sf. 

Dumitru (Podoleni), Biserica Ortodoxă Nouă (construită în 1996) 

Monumente: Monumentul eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale pe DN 25 

 

BEREŞTI-MERIA 

 

Comuna Bereşti-Meria cuprinde 10 sate: Bereşti-Meria, Aldeşti, Balinteşti, Onciu, Pleşa, 

Prodăneşti, Puricani, Săseni, Slivna, Şipote. Se află în N judeţului, la hotarul cu judeţul Vaslui, în 

colinele Covurluiului şi dealurile Fălciului, altitudinea în cuprinsul teritoriului său variind între 80 

m, pe valea Horincii, şi 297 m, pe dealul Bâzanu. 



 
 

STUDIU PRIVIND POTENŢIALUL TURISTIC AL JUDEŢULUI GALAŢI -ETAPA 1- IDENTIFICARE ȘI CLASIFICARE A FORMELOR DE 
TURISM PRACTICABILE ÎN JUDEŢUL GALAŢI, VIZÂND DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITORIULUI 

 

94 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Tipologie dezvoltată poli-nuclear pe axa structurantă nord-sud a Prutului Inferior – peisaj cu specific urban şi 

rural – peisaj valoros cuspecific de podiş, integrate în peisaje urbane, rurale agricole şi peisaj cultural foarte 

valoros cu potenţial turistic.  

Situri arheologice: Săpăturile arheologice efectuate în zonă au dus la descoperiri importante, unele aflate 

chiar în teritoriul administrativ al comunei, altele la limita acestuia, pe teritoriul oraşului Bereşti.  

Pe teritoriul administrativ al comunei Bereşti-Meria se regăsesc următoarele situri arheologice  

protejate:  

- GL-I-s-B-02990 Situl arheologic de la Puricani, punct "Poarta Bâzanului”, sat PURICANI;  

comuna BEREŞTI-MERIA, la 2 km V de sat  

- GL-I-m-B-02990.01 Aşezare Hallstatt, sec. XI-X a. Chr.  

- GL-I-m-B-02990.02 Aşezare Paleolitic 10000 a. Chr.  

Delimitarea prin bornare a sitului arheologic se va face cu specialisţii de la Muzeul Judeţean din Galaţi, 

suprafaţa exactă a zonei protejate putând fi precizată abia dupa consultarea arheologilor. 

Aldeşti - La punctul „Între Pâraie”, în partea de sud a satului, se află o aşezare eneolitică de tip 

Stoicani-Aldeni. În vatra satului au fost descoperite urme de locuire din epoca bronzului târziu, cultura 

Noua. 

Balinteşti - În punctul Cioinagi, situat la 5 km sud de Bereşti, între pâraiele Chineja şi Cioinagi, se află o 

necropolă Noua I suprapsă de înmormântări din sec. IV e.n (sarmatice). În punctul Pechişcani, la sud de sat, 

se află o aşezare Noua cu cenuşare zolniki. 

Bereşti-Meria - Urme de locuire din epoca bronzului, pe Valea Chinejii la 3 km sud de sat. Resturi de locuire 

specifice secolelor III-IV d.Hr. 

Pleşa - În partea de nord a localităţii, lângă râpa Mariţiei, a fost depistată o asezare-atelier din paleolitic 

(gravettianul oriental). În partea de est a satului în punctul Livada Fântâniţa au fost descoperite mai multe 

vestigii arheologice aparţinând perioadei neolitice, respectiv culturile Cucuteni şi Gumelniţa, prima epocă a 

fierului şi sec. IV p.Chr. 

Puricani - În punctul situat pe dealul „Poarta Bâzanului” aflat la 2 km vest de sat, s-a descoperit o 

aşezare-atelier din paleolitic (gravettianul oriental). Situl arheologic de la puricani, „Poarta Bâzanului”, a fost 

inclus în LMI/2004 cod GL-I-s-B-02990. 
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În apropierea şcolii din localitate a fost cercetată o aşezare eneolitică de tip Stoicani-Aldeni. 

La punctul „Râpa Fagului” s-au găsit urme de locuire din epoca bronzului. 

Prodăneşti în partea de nord-est a satului, s-a găsit o aşezare a culturii Noua.  

Săseni - Pe dealul Căuşan au fost găsite fragmente ceramice din secolele IV şi III î. Hr. La locul numit  

„Râpa Fagului” s-au descoperit materiale arheologice care dovedesc existenţa unei aşezări  

geto-dacice. În partea de est a satului, se află o aşezare Noua cu cenuşare zolniki.  

Şipote - În acest sat au fost descoperite urme din perioada paleolitică. În partea de este a satului se află  

o aşezare a culturii Noua. 

Muzee şi colecţii: Muzeul de arta medievală, Colecţia Muzeală a Bisericii Ortodoxe Sfântul Nicolae 

Edificii Religioase: 11 biserici 

Biserica Sf. Gheorghe din satul Balinteşti, 

Biserica Adormirea Maicii Domnului, din Aldeşti, 

Biserica Sf. Voievozi din Bereşti-Meria  

Biserica Sf. Voievozi - Onciu construită în 1934-1953, Biserica Ortodoxă - Prodăneşti Construită în 1997 

Biserica Sf. Dumitru - Puricani construită în jur de 1874-1879 

Biserica Sf. Nicolae construită în jur de 1860 

Biserica „Sf. Nicolae” 

Locuitorii satului Meria se mândresc cu un monument de o deosebită valoare – Biserica „Sf. Nicolae”. Deși 

atestată cu aproximativ 400 de ani în urmă, tradiția spune ca ar fi mult mai veche, construită în timpul 

domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. 

Unul dintre elementele care conferă bisericii valoare de unicat este chiar Masa Sfântului Altar, al carei picior 

este reprezentat de trunchiul unui copac cu radacinile aflate în pamânt. Altarul în sine, construit într-o 

manieră foarte veche, care ne trimite cu gândul la primele amenajări pentru rugăciune, este construit din 

pari bătuti în pamânt și nuiele de salcie împletite, îmbrăcate în lut. 

Fosta catapeteasma a bisericii – pictura bizantină în ulei pe pânză datând din secolul XVIII este de o 

remarcabilă finețe. De asemenea, tot aici se pot vedea numeroase icoane de secol XVII – XVIII, un 

candelabru din lemn, carți scrise în limba greacă, slavonă, sfesnice din ceramică și nu în ultimul rând ușa 
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Sfântului Altar – foarte veche, lucrată în filigran de argint. 

Meşteşuguri specifice: Fierărit, potcovărit, Țesut 

Atracţii: În apropierea de comuna Bereşti-Meria, pe tronsonul Galaţi-Bârlad se află un tunel de 4 km 

lungime, Bereşti-Tălăşman, care este cel mai lung din Moldova şi al doilea ca lungime din ţară. 

BRĂHĂŞEŞTI 

 

Comuna Brăhăşeşti se învecinează astfel: la nord, judeţul Vrancea, la sud comuna Ţepu, la est 

comuna Gohor şi la vest comuna Buciumeni. Comuna Brăhăşeşti are legături rutiere prin DJ 241 

A, care face legătura cu judeţul Vrancea şi comuna Gohor, iar prin DJ 241 G face legătura cu 

comuna Ţepu. Comuna Brăhăşeşti, compusă din satele: Brăhăşeşti, Toflea, Corcioveni şi Cosiţeni 

este situată în nordul judeţului Galaţi. Cele patru aşezări cuprinse în marele Podiş al Moldovei, 

sunt situate în extremitatea sa sudică, la vest de Lunca Bârladului. 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Comuna Brăhăşeşti aparţine acelui ţinut ondulat din nord numit Colinele Tutovei. Reţeaua hidrografică este 

tributară râului Bârlad, prin colectorii: pârâul Valea Boului, Berheci, Zeletin. 

Situri arheologice: 

GL-I-s-B-02983 - Cetatea de pamânt de la Cosițeni, punct"Cetatuia"; sat COSITENI; comuna BRĂHĂȘEȘTI, 

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

III a. Chr.,Latène, Cultura geto - dacicș 
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Edificii Religioase: 4 biserici 

Biserica Sf. Ioan Botezătorul (Construită în jur de 1832-1834) 

Biserica Sf. Voievozi (Construită în jur de 1825-1832) 

Biserica Sf. Voievozi - Cosiţeni Construită în jur de 1725 

Biserica Cuvioasa Paraschiva - Toflea Construită în 1924-1931 

Mănăstirea Sf. Trei Ierarhi – Toflea, Cetăţuia Cosiţeni 

Monumente: Monumentul eroilor 

Moara de apa, Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): GL-II-m-B-03074 

Instalatiile tehnice traditionale, destinate prelucrării diverselor produse cu origine în gospodaria tărănească, 

sunt rod al progresului tehnic. Condiționarea temporală a umanității a impus, în procesul devenirii istorice o 

evoluție gradata, de la utilizarea potențialului uman (acționarea manuală) în punerea în mișcare a diverselor 

instalații, la utilizarea potențialului natural: apă, vânt, animale etc. 

Edificiile ce adăpostesc instalațiile tehnice tradiționale se impun în peisaj prin aparența lor fizică, arhitectura 

și detalii constructive, prin amenajările necesare instalării lor, precum și prin funcționalitatea lor, 

revendicată de activitatea propriu-zisă și demersurile pe care aceasta le solicita. 

Amplasarea unei instalații hidraulice necesită amenajarea unui bazin de retenție a apei sau iaz, un canal de 

aducțiune care să concentreze într-o secțiune îngustă întregul debit al văii, la capătul dinspre aval al acesteia 

fiind construită instalația propriu-zisă. 

Pentru amenajarea iazului este necesară construirea unui stăvilar ale cărui caracteristici tehnice sunt în 

strânsă corelație cu morfologia terenului. Într-un loc cu panta mare înaltimea sa poate fi redusă, dar există 

și situații când aceasta poate atinge sau chiar depăsi trei metri, aceste diferențieri conținând o marjă de 

condiționare și din partea tipului de aducțiune folosit – inferioară sau superioară. Barajul, sau „stavila” se 

construiau din materiale locale – bolovani, pamânt, trunchiuri de arbori etc. – barând valea oblic, astfel 

încât sa conducă curentul apei spre gura ierugii, reducând cât mai mult posibil presiunea acesteia asupra sa. 

Materialul transportat de râu în timpul viiturilor contribuia de asemenea la consolidarea sau la distrugerea 

sa, refacerea totală sau parțială a structurii fiind adesea necesara anual. 

Roata hidraulică este pusă în miscare de rotație de catre un curent de apă. O dată cu roata se rotește și axul 

acesteia care prin curelele de transmisie pune în miscare mecanismele de măcinare (pietre de moară sau 

cilindri metalici) și cele ale sitelor care, prin cernere, separă făina de tarâțe. În partea superioară a instalației, 

printr-o pâlnie mare, se introduce grâul în zona de măcinat, iar pe la partea inferioară se obține făina și 
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tarâțele. Principiul de funcționare al roții hidraulice se bazează pe fenomenul de transformare a energiei 

cinetice a apei în energie mecanică (mișcare de rotație). 

Materialul de construcție utilizat la construcția morii era lemnul, trunchiuri de rășinoase fasonate, îmbinate 

în „sosi”, cu excepția părții dinspre roata hidraulică, unde datorită trepidațiilor imprimate de acționarea roții 

hidraulice se practicăț îmbinarea în „cheotori”. Talpa construcției era așezată pe o fundație de piatră bine 

consolidată, mai ales în secțiunea instalației propriu-zise. 

Are scheli din lemn, căptușite cu scânduri în exterior, cu rasturile astupate prin șipci. Aparține celor mai 

simple și vechi tipuri de mori de apă, cu sistemul funcțional actionând "prin cădere", azi exemplu rar întâlnit 

la instalațiile de tehnică populară. 

 

Figură 31 Sursă: http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=3233 

 

Meşteşuguri specifice: Fierărit, potcovărit , ceaunari 
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BRANIŞTEA 

 

Comuna Braniștea este așezată în Lunca Siretului, la 18 km spre nord de orașul Galați și la 3 km 

spre sud de raul Siret si se invecineaza la est cu comuna Sendreni, la vest cu comuna 

Independența și o parte din comuna Slobozia Conachi, la sud cu râul Siret și comuna Cotu Lung 

din județul Brăila, iar la nord cu comunele Schela, Slobozia Conachi și Costache Negri.  

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Hotarul comunei face parte din Câmpia Româna, care are aici altitudinea de 70-75 m la nord. Spre Schela, se 

întinde un șir de dealuri: Viorica cu Movila Popii, având cota de 94 m, dealul Grecii cu movila Sapata, cu cota 

de 84m, piscul Racovița și ultimul deal calcaros, Dealul Mare.  

Balta Lozova este o amenajare piscicolă unde se practică pescuitul industrial, însă de curând a fost introdusă 

în circuitul de agrement pentru pescuitul sportiv. Astfel se poate spune că Balta Lozova constituie cea mai 

noua ofertă în materie de pescuit sportiv atât pentru pescarii amatori cât și pentru pescarii profesioniști, 

aceasta fiind populată anual cu puiet. Cadrul natural este unul specific, luciul de apă se întinde pe o 

suprafaţa de 150 ha, oferind momente de neuitat într-un peisaj feeric.  

La punctul numit "Potcoava" se află amenajat un camping și o crescătorie piscicolă, unde se poate practica 

pescuitul sportiv; 

Situri  arheologice : GL-I-m-A-02974.04,  Valul lui Traian,  sat TRAIAN; comuna BRANIȘTEA sec. II - III 

p. Chr., Epoca romană 
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Edificii Religioase: 3 biserici 

Biserica Sf. Voievozi (Construită în jur de 1864) 

Biserica Ortodoxă - Traian 

Obiceiuri: 8 Noiembrie - ziua satului Braniştea, Sf. Neculai - ziua satului Vasile Alecsandri 

Sf. Treime - ziua satului Traian, În luna august - festival folcloric "Fluieraşul fermecat" 

Meşteşuguri specifice: Ţesături, Împletituri, Olărit, Dansuri şi cântece populare 

Olărit 

Cei mai cunoscuți meșteri olari din comuna Braniștea sunt soții Maria și Marcel Mocanu, olari apreciați și 

respectați în întreaga țară pentru creațiile cu un specific aparte. Viața lor, după cum mărturisesc amândoi, 

gravitează în jurul atelierului de olărit, iar munca este, cum altfel, împărțită în mod echitabil. "Eu lucrez la 

roată, iar dumneaei desăvârșește", ne destăinuie Marcel Mocanu. 

Sunt singurii din țară care fac oale de sarmale legate 

La târgul național de ceramică Cucuteni desfășurat la Iași meșterii olari din Braniștea au prezentat, pe lângă 

vasele utilitare obisnuite (căni, ulcioare, chiupuri de borș), și câteva noutăți: tortare mari și 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 aceste vase, numite tortare, la câmp. Le puneau în 

pământ până 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 încorsetăm cu sârmă, ceea ce îi conferă o mai mare rezistență în timp", a explicat Maria Mocanu. 

Vasele de Braniștea sunt arse de două ori, iar culorile folosite pentru decor sunt toate naturale. "La noi 

pămăntul 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. 

Sărmăluțele în vas de lut, cele mai gustoase  

Soția olarului spune că, indiferent dacă sunt de post sau nu, sărmăluțele au un gust incredibil de bun dacă 

sunt gătite în vasul de lut după o reteță din bătrâni. Înainte de utilizare, vasul de lut se lasă cufundat în apă, 

o jumatate de oră. Ingredientele sunt : 1 kg ceapă albă, 350 gr orez, patru morcovi, o legătură de pătrunjel, 

una de mărar, două linguri bulion, o caniță suc de roșii, o linguriță de oregano, o linguriță busuioc, o 
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jumătate de linguriță cimbru, un vârf de cuțit de piper alb, o lingură cu vârf de condiment tip vegeta, 

două-trei foi de dafin, patru-cinci boabe de piper negru, o căniță vin alb, o cană de ulei, o varză mare 

murată. "Nu se compară o mâncare făcută într-un vas de pământ. Are o frăgezime și un gust deosebit", ne 

marturisește gospodina. 

 

Figură 32 - Sursa: http://www.primariabranistea.ro/traditii.html 

 

BUCIUMENI 

 

Comuna Buciumeni este situată în nord-vestul judeţului Galaţi, pe drumul judeţean DJ 252 ce 

face legătura între drumul naţional DN 24 (Mărăşeşti - Tecuci - Vaslui - Iaşi - Sculeni) şi drumul 

naţional DN 2F (Bacău - Vaslui). 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Comuna Buciumeni este aşezată în zona cuprinsă între luncile Siretului şi Bârladului, fără să fie riverană nici 

uneia dintre aceste râuri. Zona prezintă o declivitate redusă de la nord - „Colinele Tutovei" - spre sud - 
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„Câmpia Tecuciului". Diferenţe mai mari de nivel se înregistrează pe direcţia perpendiculară (E-V) zona fiind 

străbătută de cursuri modeste de apă care în timp au modelat mai multe coline şi văi meandrate. 

Rezervaţii Naturale: Valul lui Athanaric: COD LMI (LISTA MONUMENTELOR ISTORICE): GL-I-m-A-02975.02  

Monumente ale naturii: Pădurea Buciumeni se întinde pe o suprafaţă de 3450 ha, în Colinele Tutovei, la 

Nord de satul omonim, pe dealurile Cucuieţi, de Mijloc, Tecucelului, Capătul Poienii, Piciorul Porcului. Este 

cea mai mare pădure din judeţ. În structura arboretelor predomină teiul, însă se mai întălnesc şi fagul, 

carpenul, stejarul, gorunul, pinul. Acestea au vârste cuprinse între 20 si 90 de ani. Aici se află cea mai 

extinsă zonă cu fag. Un areal de 72 ha de pe dealul de Mijloc este rezervaţie naturală din 1994, fiind ocrotite 

arborete specifice pădurii de şleau, cu vărste de 70-75 de ani. Această zonă este numită şi Domneasca.  

Muzee şi colecţii: Colecţia Mânăstirii Buciumeni; profil: artă religioasă 

Edificii Religioase: 5 biserici 

BISERICA CUVIOASA PARASCHIVA - VIZUREŞTI Construită în jur de 1862 

BISERICA "SF.TREIME", COD LMI (LISTA MONUMENTELOR ISTORICE): GL-II-M-B-03075 

Primele călugărițe s-au așezat în codrii Buciumenilor, conform tradiției, la începutul secolului al XV-lea. Deși 

nu s-au păstrat mărturii scrise în acest sens, marea majoritate a vechilor documente mănăstirești fiind 

pierdute sau înstrăinate, se pare că pe la 1420-1430, în vremea domnitorului Alexandru cel Bun, s-au ridicat 

aici, cu sprijinul locuitorilor din satele învecinate, o bisericuță din lemn cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae și 

câteva chilii.  

Schitul devine după 1750 metoc al Episcopiei Romanului. La 1809 întreaga obște număra doar 4 monahii, în 

frunte cu stareța lor, Afia. Un document de epocă o numește, ctitora, amintind și faptul că hramul mânăstirii 

era ținut a doua zi după Rusalii, la sărbătoarea Sfintei Treimi. 

Deși bisericuța din lemn a ars, abia pe la 1700 vechiul locaș de închinare este refăcut sau reconstruit de 

către serdarul Manolache Radovici, proprietarul unei moșii în satul Buciumeni și sfințit, mai apoi, la 1718, de 

către episcopul Sava al Romanului. 

Un frumos baldachin, aflat în partea de miazăzi a actualei biserici, păstrează până astăzi, locul altarului de 

jertfă al vechii ctitorii a lui Manolache Radovici. Între 1840 si 1844, se ridica biserica din cărămidă și 

clopotnița cu hramul Sfânta Treime. 

După Unirea Principatelor prin decretul domnitorului Al. I. Cuza din 1860, schitul s-a desființat, iar maicile 

au fost trimise la Văratec, Agapia sau Adam, cu excepția celor foarte bătrâne, lăsate în chiliile lor. Toate 

bunurile s-au scos la licitație. Complet lipsite de mijloace materiale de existență, au rămas la Buciumeni 12 
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monahii, în frunte cu schimonahia Maria. S-a reusit, totuși, păstrarea rânduielilor sfintelor slujbe, cu ajutorul 

preoților de mir din parohiile învecinate.  

Sub păstorirea marelui cărturar și patriot Melchisedec Stefănescu, fost episcop al Dunării de Jos, după 1879, 

schitul îsi recăpăta, drepturile de organizare în administrare proprie. Prin grija noului arhipastor, biserica, 

monument istoric, este refăcută, la 1884, încinsă la interior și exterior cu brațe de fier și zugrăvită de către 

Stoica Ioniță Gheorghe (Păcătosul). Tot acum i-a fost adăugat, probabil, și pridvorul.  

Așezată într-un cadru natural deosebit, mănăstirea atrage mulțimile de pelerini nu numai la hramul acesteia, 

ci și la alte sărbători. Aici, credincioșii se pot retrage puțin din vacarmul cotidian, se pot reculege, se pot 

ruga și medita la sensul duhovnicesc al existenței. 

 

Figură 33 Sursă: http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=3213 

 

Case de cultură: În comuna Buciumeni există două cămine culturale (unul în satul Buciumeni şi altul în 

satul Hănţeşti) şi o bibliotecă comunală 

Monumente: Monumentul Eroilor din Războiul de Independenţă şi Primul Război Mondial; 
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Meşteşuguri specifice: Lemnarit, dogarit  

Unitati Cazare: Pitorescul zonei, existenţa mânăstirii Buciumeni şi a taberei şcolare, existenţa iazului de la 

Buciumeni, amabilitatea oamenilor din zonă sunt premizele dezvoltării zonei comunei ca un punct de 

atracţie turistică. Eforturile se vor îndrepta spre crearea de spaţii de cazare, crearea de unităţi de 

alimentaţie publică, dezvoltarea turismului cultural şi religios precum şi al turismului de recreere având în 

vedere existenţa suprafeţelor mari de pădure precum şi a iazului. 

Personalitati de seama: 

Smaranda Brăescu - „Regina Înălţimilor“ după cum era numită de către contemporani, a fost prima 

paraşutistă brevetată în România şi a patra în lume, precum şi primul aviator european ce obţine un brevet 

de pilot în SUA. Recordul mondial îl obţine la 19 mai 1932, acesta fiind omologat de Federaţia Aeronautică 

Internaţională şi depăşit abia după 20 de ani, aviatoarea fiind răsplătită de către regele Carol cu Ordinul 

„Virtutea Aeronautică clasa Crucea de Aur 

Natalia Negru și Dimitrie Negru  

 

CAVADINEŞTI 

 

Suprafaţa comunei Cavadineşti se încadrează geografic în Podișul Moldovenesc, cu orientare 

sud-estică. 

 

OBIECTIVE TURISTICE  Teritoriul comunei are un relief variat, predominant cu dealuri. 

Rezervaţii Naturale: Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului care reprezintă poarta de intrare în Rezervaţia 

Biosferei Delta Dunării.  



 
 

STUDIU PRIVIND POTENŢIALUL TURISTIC AL JUDEŢULUI GALAŢI -ETAPA 1- IDENTIFICARE ȘI CLASIFICARE A FORMELOR DE 
TURISM PRACTICABILE ÎN JUDEŢUL GALAŢI, VIZÂND DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITORIULUI 

 

105 

 

Rezervaţia naturală este situată în cuprinsul complexului agro-piscicol Maţa - Rădeanu, de pe teritoriul 

comunei Cavadineşti, sat Vădeni, reprezentând de fapt o suprafaţă inclusă în Balta Maţa, din extremitatea 

nord-estică a judeţul Galaţi. Lunca Prutului oferă cca. 230 de specii de păsări, multe din speciile existente 

fiind conservate prin convenţiile internaţionale. Balta Maţa Rădeanu este o amenajare picicolă, fiind 

împărţită în alte 4 bălţi mari, un canal de evacuare şi trei iazuri mai mici. 

Aşezări şi situri arheologice: 

GL-I-s-B-02981 – Situl arheologic de la Cavadineşti, punct „Râpa Glodului” 

GL-I-s-B-02981.01 – Aşezare daco-romană, sat Cavadineşti; comuna Cavadineşti, „Râpa Glodului” la 4 km SV 

de sat, sec. IV-III a Chr, Latene 

GL-I-s-B-02981.02 – Aşezare, sat Cavadineşti; comuna Cavadineşti, „Râpa Glodului” la 4 km SV de sat, sec. 

XIII-XII a. Chr., Epoca bronzului târziu, cultura Nouă 

Edificii Religioase: (8) 

Biserica ortodoxă ''Adormirea Maicii Domnului'' (Cavadinești ) Construită în jur de 1845-1848 

Biserica ortodoxă ''Sf. Nicolae'' (Comănești ) Construită în 1935-1963 

Biserica ortodoxă ''Sf. Voievozi'' (Comănești) Construită în jur de 1796 

Biserica ortodoxă ''Sf. Gheorghe'' (Gănești ) Ctitorie: 1914-1922 

Biserica ortodoxă ''Sf. Gheorghe'' (Vădeni ) Construită în 1914-1922 

Obiceiuri: Dansuri tradiționale, Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou 

“Sărbătorii Cântecului şi Dansului Popular Horincean”, devenită o sărbătoare de tradiţie în Valea Horincei. 

Este valea de la care se deschide Lunca Prutului Inferior, supranumită “Delta Prutului”.  

Meşteşuguri specifice: Fierarit, potcovarit, Țesut, Cojocărit 
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CERŢEŞTI 

 

 

Cerţeşti este o comună ce are în componenţă 3 sate: Cerţeşti, Cârlomăneşti şi Cotoroaia. Comuna 

este situată în nordul judeţului Galaţi, la hotarul cu judeţul Vaslui, în colinele Covurluiului, 

altitudinea în cuprinsul său variind între 95 m în E, pe Bârzota, şi 260 m în SE, în dealul Poiana. 

Comuna se află situată pe DJ 240A, la 115 km distanţă de municipiul Galaţi şi are în 

administraţie 3 sate: Cotoroaia, Cîrlomaneşti, Cerţeşti 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Pe raza comunei Cerțești se află o pădure de aproximativ 550 ha, constituită din specii de foioase, în special 

stejar și carpen, dar și diverse alte specii de copaci, cum ar fi frasin, ulm și cireș sălbatic. 

Pădurea reprezintă atât un loc de recreere cu ocazia diferitelor sărbători câmpenești, cât și o sursă de 

combustibil în perioada iernii. 

În comuna există de asemenea două iazuri, unul în localitatea Cotoroaia, cu o suprafață de aproximativ 16 

hectare și unul în localitatea Cârlomănești, cu o suprafață de cca 10 ha. Ambele sunt concesionate pe o 

perioadă mare de timp. Pe iazul din Cotoroaia se organizează și concursuri cu caracter sportiv, de către 

AJVPS Galați, în vreme ce pe iazul din Cârlomănești se permite publicului accesul la pescuit sportiv . 

Edificii Religioase: 5 biserici 

Biserica Nouă Adormirea Maicii Domnului - Cârlomăneşti Construită în 1927 

Biserica Adormirea Maicii Domnului Construită în jur de 1776 
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Biserica Sf. Gheorghe Construită în 1946-1949 

Biserica Sf. Voievozi - Cotoroaia Construită în jur de 1839-1840 

BISERICA DE LEMN " ADORMIREA MAICII DOMNULUI", COD LMI (LISTA MONUMENTELOR ISTORICE): 

GL-II-M-B-03078 

Aspectul relativ monoton al reliefului din sudul județului este contrazis de alura mioritică din zona 

Cerțeștilor, după cum și aglomerările din sud în jurul reședinței de județ contrastează cu peisajul de aici de 

la deal, rămas încă idilic, aproape ca în copilăria omenirii. 

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" a fost construită în 1776 și este situată în cimitirul satului Cerțești. 

Este o biserică mică, din lemn, monocelulară, pe tip de plan bazilical, acoperită cu șindrilă și lipsită de turlă. 

Ea vorbește despre relația dintotdeauna senină și destinsă dintre pașnicii locuitori ai acestor dealuri și o 

divinitate prietenoasă și protectoare. 

 

Figură 342 Sursă: http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=3114 

 

MÂNĂSTIREA CÂRLOMĂNEŞTI Hram: Sfinții Martiri Brâncoveni, Stil arhitectonic: Tradițional 

La 40 km nord-est de Municipiul Tecuci și la 33 km de orașul Bârlad, spre sud, se află localitatea 

Cârlomănești, cu o populație de peste 200 de familii. Lângă această localitate, pe o vale împădurită până 

prin anii 60 cu stejar se află ruinele unei biserici în jurul căreia se găsesc rămășițele dintr-un cimitir. 

Localnicii știu că acolo a fost mănăstire. Zona este plină de vestigii și consemnări istorice. La 3,5 Km vest de 

Cârlomănești se află localitatea Gârbovăț, al cărei nume este legat de Roman Gârbovăț, sfetnic din Țara de 
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Jos care în 1471, descoperit într-un complot împotriva lui Ștefan, va fugi în Țara Românească pentru a scăpa 

cu viață. Pe raza acestei localități, cu ocazia diferitelor săpături s-au găsit case și obiecte din epoca 

bronzului. 

La nord de Cârlomănești, la 5 km, se află localitatea Pochidia, nume ce vine de la Pochii – preoții, Dei – 

Dumnezeu, adică preoții lui Dumnezeu, probabil sat unde locuiau mai multi preoți. La nord-est de 

Cârlomănești se află la 3,5 km localitatea Cerțești unde se găsește singura biserică din lemn funcțională din 

județ, monument istoric. La 12 km sud-est de Cârlomănești se află localitatea Blânzi, în a cărei biserică se 

află mormintele lui Constantin și Vasile Sturza, descendenți din familia voievodală. În mijlocul acestui cerc 

imaginar format de aceste localități se află localitatea și mănăstirea Cârlomănești. 

Obiceiuri: Colindatul copiilor 

Practicile tradiționale ale sărbătorilor de iarnă moștenite din cele mai vechi timpuri se desfasoară și în 

prezent în forme deosebit de variate, implicând participarea întregii colectivități, inclusiv a copiilor. 

Crăciunul concentrează o seamă de ritualuri și obiceiuri între care se remarcă, în toată frumusețea și 

prospețimea sa, colindatul copiilor. 

Sorcova și Semănatul 

În dimineața Anului Nou, copiii obișnuiesc să meargă cu Sorcova și cu Semănatul. Obiceiul este practicat de 

copii de la 3-4 ani pâna la 12-13 ani. Adesea copiii merg câte doi, alteori merge doar unul singur, 

colindându-se doar membrilor familiei sau unui grup de vecini. 

Plugușorul 

Urarea cu plugul sau cu buhaiul, Plugușorul cum i se spune în popor, este un străvechi obicei agrar prin 

excelență, care se practică în ziua de Anul Nou, ceata de urători formată din doi pâna la douazeci de flăcăi 

sau bărbați însurăței de curând, pleaca din casă în casă să ureze cu Plugușorul sau să "hăiască". Cu 

Plugușorul urează și copii din comună, până la lăsarea serii. 

Cetăţeni de seamă: "A urma tradiția înseamnă, în cel mai înalt grad, a afirma propria viziune asupra lumii 

și vieții, cea contemporană creatorului, și a o proiecta pe aceasta într-un lanț necesar de experiențe 

artistice." 

George Ivașcu - Profesorul George Ivașcu s-a născut la 24.07.1911 în localitatea Cerțești, jud. Galați.  

George Călinescu îi face următoarea caracterizare în "Istoria literaturii Române": "Un jurnalist în sensul 

superior, creator al cuvântului, un animator de idei.". 
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CORNI 

 

Comuna Corni este situată în partea centrală de nord a județului Galați, în colinele Covurluiului și 

face parte din regiunea de dezvoltare Sud-Est a României. 

OBIECTIVE TURISTICE Zona de dealuri joase, câmpie și luncă, a Prutului, a Siretului și a Dunării. Lac de 

agrement piscicol 

Valul lui Athanaric: COD LMI (LISTA MONUMENTELOR ISTORICE): GL-I-m-A-02975.09 

Edificii Religioase: Biserica Sf. Voievozi construită în jur de 1844, Biserica Sf. Gheorghe - Măcişeni 

Construită în 1902-1909, Biserica Sf. Voievozi - Urleşti construită în jur de 1865-1868 
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COROD 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Situl arheologic "Valul lui Athanaric" – din perioada daco-romană, situat în poziția 18A0030. Păstrarea 

nealterată a acestui sit necesită instituirea unei zone de protecție corespunzătoare legislației în vigoare. 

Edificii Religioase: Biserica Adormirea Maicii Domnului – Blânzi (Construită între 1850-1856) 

Biserică Ortodoxă – Brătuleşti (Construită în jur de 1802) 

Biserica Adormirea Maicii Domnului – Cărăpceşti (anul 1833) 

Biserica Sf. Ecaterina – Cărăpceşti (Construită în 2008) 

Biserica Adormirea Maicii Domnului – Corod (Construită în jur de 1858-1862) 

Biserica Cuvioasa Paraschiva – Corod (Construită în jur de 1847-1849) 

Biserica Ortodoxă Nouă – Corod (Construită în 1991) 

Biserica Sf. Nicolae – Corod (Construită în 1907) 

Biserica Sf. Voievozi – Corod (Construită în jur de 1875-1876) 

Obiceiuri: Comuna Corod are o sărbătoare locală, o sărbătoare folclorică numită "Sărbătorile Corodului" 

care are loc pe data de 8 septembrie a fiecarui an. Această sărbătoare se află la a treia ediție, la fiecare 

ediție perindându-se nume de seamă ale folclorului românesc. 
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COSTACHE-NEGRI 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Muzee şi colecţii: Casa memorială "Costache Negri" (cod LMI GL-IV-m-B-03147) 

Edificii Religioase: 1 Biserica Sf. Apostoli - Construită în jur de 1870-1878 

Case celebre: Casa memorială "Costache Negri" (cod LMI GL-IV-m-B-03147) 

Case de cultură: Căminul cultural Costache Negri 

Monumente istorice: În satul COSTACHE NEGRI se află Casa memorială "Costache Negri" (cod LMI 

GL-IV-m-B-03147) în curtea căreia se află Bustul lui Costache Negri 1973 (cod LMI GL-III-m-B-03140) 

Comuna face parte din subzona etnografică Galați. 

Obiceiuri: Sărbătoarea comunei Costache Negri este în data de 21 mai de ziua Sfinților Împărați Constantin 

și Elena. Sărbătoarea se numește "ÎNTÂLNIRILE DE LA MÂNJINA". Sărbătoarea începe cu parastasul de 

pomenire pentru Costache Negri și sora sa Elena Negri, dupa care formațiile artistice invitate și cele locale 

prezintă programe artistice. Ziua se încheie cu un bal pentru locuitorii comunei la Căminul cultural din 

localitate.  
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CUCA 

 

Comuna Cuca este așezată în partea de sud-est a României, Podișul de Jos al Moldovei, fiind 

parte componentă a județului Galați (fost Covurlui). 

Coordonatele geografice sunt: 45°44' latitudine nordică și 27°54' latitudine estică. Distanța 

dintre latura de Est și cea de Vest este de aproximativ 1,5 km, iar între latura de Nord și cea de 

Sud de aproximativ 4 km. 

OBIECTIVE TURISTICE 

Diferența de nivel din partea cea mai de jos (cota 110 față de nivelul mării, care se găsește la sudul localității) 

și cota cea mai de sus (160 m, în partea de nord) este de 50 m.  

Valul din epoca migraţiilor de la Cuca - fortificaţie Epoca migraţiilor / sec. II - IV - Cod RAN 76148.01  

Valul lui Atanaric sat CUCA; comuna CUCA sec. II - IV p. Chr., Epoca migraţiilor - COD LMI GL-I-m-A-02975.05 

Edificii Religioase: 

Biserica din staul Cuca cu hramul "Sfinții Voievozi" datează anterior anului 1809, potrivit repertoarului 

bibliografic întocmit de Nicolae Stoicescu în anul de grație 1854, București. Biserica a fost refăcută în anul 

1854 (reparație capitală) cu cheltuiala unui grec, Andone Apostolide, cu banii din câștigul moșiei Cuca 

arendată de el care, pe atunci, era mănăstirească (proprietatea Mănăstirii Nicorița, Iași) și care ar fi costat 

2000 de galbeni. 

De la construire și până la reforma făcută de domnitorul principatelor unite, Alexandru Ioan Cuza-1864, 
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biserica "Sfinții Voievozi" din satul Cuca a fost biserica parohială, iar după această dată trece sub ascultarea 

și administrația parohiei din comuna Oasele. Din anul 1894, dată la care se înființeaza parohii în toata țara, 

biserica "Sfinții Voievozi" din Cuca devine iar biserica parohială, având afiliate sub ascultare biserica cu 

hramul "Sfantul Mare Mucenic Tămăduitorul Pantelimon" din satul Cotros și biserica cu hramul "Sfinții 

Împărați" din satul Slobozia Ventura (Vânturoaia). 

Biserica din satul Cotros cu hramul "Sfântul Pantelimon"(mare mucenic tămăduitorul, care se sărbătorște 

în fiecare an la 27 iulie), conform anuarului statistic din 1909, a fost ctitorită între anii de grație 1852-1854 

prin danie particulară, fiind construită din bârne din lemn de brad cu cheltuiala lui Mihalache Abramovici, 

pe atunci proprietarul moșiei și apoi văndută cu moșie cu tot lui Ilie Doicu, care o dăruiește feciorului său 

Anton Doicu ca zestre.     

În timpul primului razboi mondial (1914-1919), odată cu retragerea trupelor rusești, acestea demolează 

biserica, folosind bârnele de lemn la construirea canovetelor pentru cai sau drept combustibil pentru foc. 

De la demolarea biseicii "Sf Mare Mucenic Tămăduitorul Pantelimon" din Cotros au trecut aproape 

șaptezeci de ani până cand enoriașii din acest sat au hotărât să construiască un nou lăcaș de cult, o 

bisericută, aproximativ pe locul unde a fost ridicată vechea ctitorie. Aceasta s-a ridicat la intrarea în cimitirul 

satului dar, din lipsa de informații, i s-a stabilit drept patron spiritual hramul "Sfânta Maria Mică – nașterea 

Maicii Domnului" și nu vechiul patron "Sf Mare Mucenic Tămăduitorul Pantelimon". 

Biserica din satul Slobozia Ventura (Vânturoaia) cu hramul "Sfinții Împărați" a cărei zidire a început în anul 

1840 – așa cum este menționat în cartea Județului Covurlui de Moise Pacu și care ar fi fost terminată la 

1844, după unele date este cea mai veche biserică din satele județului Covurlui cu acest hram.  

Obiceiuri: Duminica Teiului 

Este un obicei vechi care se practică și astăzi. Evenimentul se desfasoară în Duminica a VIII-a după Paști, 

după Moșii de Vară. Deși teiul nu se găsește în pădurile din apropierea comunei, pentru a păstra tradiția 

locului, tinerii se organizează în grupuri de 4-6 persoane și cu o căruță cu cai aduc sâmbăta noaptea, de la 

distanțe mari, crengi de tei. În noaptea de sâmbăta spre duminică, flăcăii împodobesc frumos căruțele în 

forma unui cort din crengi de tei. Ei sunt însoțiți și de un lăutar.  

Spre zori, în sunetul zurgălăilor și al clopoțeilor pornesc cu căruțele pe ulițele satului acompaniați de un 

lăutar cântând melodii vesele. Flăcăii duc tei și la biserica pe care preoții îl sfințesc și îl oferă enoriașilor. 

Fiecare flăcău are grijă ca fata iubită să aibă poarta împodobită cu tei. Dacă pe parcursul întregului an, una 

dintre fetele din sat nu a avut un comportament demn de apreciat, ca modalitate de sancționare, în locul 

teiului va găsi arborate la poarta ramuri de boz sau pelin. Tinerii duc tei și gospodărilor din sat, existând 
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credința că în acest fel casa le va fi protejată de grindină și de tot ceea ce este rău. În această duminică, 

fiecare locuitor simte parfumul teiului. Este o explozie a tinereții, a dragostei de viață, dar și o protecție în 

fața spiritelor malefice.(Din arhiva folclorică a prof. Enciu Gheorghe). 

Ziua Comunei Cuca 

Se organizează anual, începând cu 1998, la 29 iunie de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Este o sărbătoare a 

sufletului, provocată de bucuria reintâlnirii fiilor satului cu cei dragi, cu casa parintească, cu amintirile 

copilariei, și un prilej de aducere-aminte față de moșii și strămoșii noștri care au trăit pe aceste meleaguri. 

Cu acest prilej se organizează în cadrul Căminului Cultural o expoziție cu obiecte de arta populară locală: 

mileuri, prosoape, covoare, haine de suman, ladă de zestre a fetelor de măritat, obiecte ce ilustrează 

strădania oamenilor acestor locuri de a păstra meșteșugurile străvechi. 

Personalități de seamă: CEZAR DINU (1925 - 2007), fiul Ioanei și al lui Dumitru Dinu, învățători din 

comuna Cuca. Profesor doctor în științe medicale la Institutul de Medicină din Iași. Absolvent al Facultății de 

Medicină din Iași (1952); profesor la clinica de oto-rino-laringologie a Institutului de Medicină din Iași. Din 

1955 a introdus în premieră mondială chirurgia metastazelor ganglionare modelantă, funcțională. Din 1975 

a inițiat un procedeu original de refacere a conductului faringo-esofagian cervical, de natură canceroasă, cu 

loburi tubulare de piele. Președinte al Societății Române O.R.L (1990). Membru al Societății Medicale 

Balcanice (1970) și al Societății Franceze O.R.L (1991). Obține doctoratul în anul 1972 cu teza "Metastazele 

ganglionare cervicale în neoplasmele organelor sero-digestive superioare. Probleme de diagnostic și 

tratament chirurgical". Brevete de invenții: - Forma de medicament în otologie (1976) și - gel cu acțiune 

antiseptică în afecțiunile nazale acute și cornice (1978). Participant la congrese de specialitate din țară 

(București, Piatra-Neamț, Iași) și de peste hotare (Atena, Montpellier s.a) 
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CUDALBI 

 

Cudalbi este o comună în județul Galați, Moldova, România, situată la 55 km nord față de 

municipiul Galați și la aproximativ 200 km față de capitala București. 

Comuna Cudalbi este traversată de un drum județean, ca variantă ocolitoare dintre drumurile 

naționale DN 26 și DN 25, totodată face legătura cu DN 2B aproape de municipiul Galați. 

Localități învecinate: comunele Valea Mărului Nord-Est la 3 km, Costache Negri Sud-Est la 12 km, 

Băleni Est la 7 km și Umbrărești Sud Vest la 27 km. 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Valul din epoca migraţiilor de la Cuca - fortificaţie Epoca migraţiilor / sec. II - IV - Cod RAN76166.01  

Valul lui Atanaric sat CUCA; comuna CUCA sec. II - IV p. Chr., Epoca migraţiilor - COD LMI GL-I-m-A-02975.06 

Comuna Cudalbi se deosebeşte categoric de toate satele din zonă prin arhitectura, şi mai ales locuinţa are 

particularităţi care o leagă atât de zona Galaţi, zona Tecuci - Zeletin, precum şi de zona Covurlui Nord. Adică, 

aici apare şi soba oarbă, cu vatra şi hona în tindă, specific zonei Galaţi, dar apare şi etacul, specific zonei 

Covurlui Nord. Etacul apare atât sub forma consaacrată în zona Covurlui Nord, precum şi într-o formă ce se 

înscrie pe un colţ al odăii, într-o ipostază apropiată mai mult de cotruţa specifică zonei Tecuci-Zeletin. 

Edificii Religioase: 1 mânăstire, 4 biserici 

Mănăstirea Maicii Domnului (Gologanu) ctitorită în 1934 de moşiereasa Eugenia Pană, a funcţionat până în 

1959 când a fost desfiinţată, fiind reînfiinţată după 1989 

Mănăstirea Gologanu poartă hramul "Nașterea Maicii Domnului" și a fost ridicată de către d-na Eugenia 
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Pană, ocupând în prezent o suprafață de 10 ha. Biserica mănăstirii a fost zidită de italianul ciung Iamandi în 

anul 1925. Ca și Mănăstirea Vladimirești, regimul comunist a desființat mănăstirea care a fost redeschisă în 

1990, având în prezent 40 de maici. Mănăstirea are și un mic muzeu (în formare) care conține obiecte de 

cult vechi, mobilier și vase care au aparținut d-nei Eugenia Pană. Mănăstirea Naşterea Maicii Domnului de la 

Cudalbi, a doua mănăstire ca număr de viețuitori a eparhiei, s-a evidențiat în anul 2001 prin finalizarea 

lucrarilor la un nou tronson de chilii și a unei impunatoare clopotnițe la intrare în incinta mănăstirii, 

construcții de mare întindere și efort economic, realizate prin deosebita străduință a maicilor de aici și prin 

contribuția importantă a slujitorilor mănăstirii, în frunte cu S. C. Vâlceana S. A. Galați. Obștea a dovedit 

aceeași râvnă sfântă și aceeași cumințenie călugărească cu care ne-a obișnuit, acest lucru datorându-se în 

mare măsură p. cuv. maicii starețe, stavrofora Mariani Popa și p. cuv. duhovnic, ierom. Spiridon Diaconiță. 

Răspunzând parcă acestor frumoase virtuți, Consiliul Județean Galați a venit în sprijinul viețuitorilor 

mănăstirii, dar și al tuturor pelerinilor care caută duhovnicească liniște a acestui loc, modernizând, după o 

generoasă investiție, drumul de acces la mănăstire. Numărul mare de pelerini de la hramul din acest an, 

precum și importanta delegație guvernamentală și parlamentară venită cu acest prilej au dovedit interesul 

mereu crescut pentru această mănăstire, oaza de viața imbunătățită din ținutul Covurluiului.  

Biserica Adormirea Maicii Domnului 

ctitorie de la 1861-1863 a clucerului Costin Chebac Oardă, unul din marii proprietari de pământ din zonă; 

Biserica Adventistă  (Construită în 1996) 

Biserica Cuvioasa Paraschiva cu o vechime de peste 150 de ani construită între 1840-1855 de postelnicul 

Gheorghe Vârlan;  

Biserica Sf. Dumitru (Construită în 1908-1914) 

Obiceiuri: În ceea ce priveşte obiceiurile calendaristice, comuna se integrează mai mult în zona Galaţi 

decât în zona Covurlu Nord sau în Tecuci - Zeletin. Această răzeşie a iradiat cultura în toate satele din 

preajma sa, atât din substrat precum şi din adstrat. Comuna Cudalbi se deosebeşte de satele din zonă prin 

amploarea pe care o are aici cultul calului - cultul iepei 

Meşteşuguri specifice: excepţionala valoare a ţesăturilor din lână, lemnărit, dogărit, ţesături, 

fierărit/potcovit 

Personalităţile comunei: Tache Avramescu - învăţător ; Gheorghe Vârlan - postelnic, deputat în Divanul 

ad-hoc al Moldovei din 1857, Emil Panaintescu – profesor universitar, istoric şi arheolog, Costin Brăescu – 

scriitor si politician, Mihai C. Ionescu - institutor, scriitor, om de cultură şi ing. Panaite Drăguşu – specialist în 

electrotehnică.   
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COSMEŞTI 

 

Comuna Cosmeşti se află situată în partea de nord-vest a judeţului Galaţi, pe ambele maluri ale 

râului Siret care formează hotarul cu judeţul Vrancea. 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Altitudinea din punctul gara Cosmești este de 50 m. față de nivelul Mării, deci în partea înaltă a 

teritoriului, iar în Valea Siretului altitudinea este de 25 m. 

Rezervaţii Naturale: ROSPA 0071 - Lunca Siretului Inferior, ROSCI 0162 - Lunca Siretului Inferior 

 

Primul pod de cale ferată de la Cosmești a fost construit în anii 1868-1870, fiind terminat la 13.10.1870. 

Despre acest pod puțini localnici mai știu câte ceva, deși urmele lui mai există. Podul ca și calea ferată 

Roman-Mărășești-Tecuci-Galați-Brăila-Buzău-Ploiești-București-Pitești-Craiova-Vârciorova au fost construite 

de compania germană Strussberg, iar cel care a condus lucrările a fost D.Brad din Prusia. 
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Altă companie, numită Ofenheim a construit calea ferată Roman-Suceava și Pașcani-Iași, făcând legătura cu 

Lemberg-Cernăuți. Astfel, la 27.12.1870 a fost dată provizoriu în exploatare linia Roman – Galați – Buzău – 

Ploiești – București - Pitești, iar la 01.01.1971 au început să circule primele trenuri pe acest traseu. Primul 

pod a fost construit în partea de sud a podului actual, amplasamentul vechilor pile vizându-se și astăzi când 

scade apa. Până la 1942-1943 au fost aproape intacte fiind distruse prin dinamitare deoarece împiedicau 

transportul lemnului de brad, care se facea pe plute, venind din Munții Bistriței pentru fabricile de 

cherestea de pe valea Siretului. Culele de la capătul podului, zidite din cărămidă pe fundații din blocuri de 

piatră sunt vizibile permanent. Cea de pe partea stângă a ramas pe mal, fiind protejată de digurile de 

apărare a podului actual, iar cea din partea dreaptă a rămas în albia Siretului din cauza erodării malului până 

la capătul podului actual în timpul inundațiilor din 1941 si 1942. Acest pod a fost construit la nivelul tehnicii 

și cunoștințelor de atunci, deși mai puțin solid și mai jos, nesocotindu-se nivelul posibil al apelor, din lipsa 

măsurilor hidrografice și a măsurilor geologice ale terenurilor. În aceste condiții, la prima inundație mai 

mare din 1871, calea ferată a fost scoasă din funcțiune și abia la 13.09.1972 circulația trenurilor a putut fi 

realuată oficial. Astfel primul pod a fost avariat de mai multe ori, iar în cele din urmă a fost luat de ape. 

În anul 1882 , Anghel Saligny (1854-1925) născut la Șerbănesti, judetul Galați, care avea atunci 28 de ani, a 

făcut proiectul celui de-al doilea pod, a cărei construcție a realizat-o între anii 1885-1888. Acest pod 

conceput etajat(cu cale ferartă deasupra și rutieră jos) avea o lungime de 430 m. Avea elemente metalice 

ornamentale, la vremea aceea fiind socotit cel mai frumos pod din țară. Acest pod a fost construit la cca. 10 

m. de primul pod, în partea de nord, mai precis pe traseul podului actual. Pentru prima dată, la construcția 

acestui pod s-a folosit aerul comprimat sub clopot, metoda folosită la podul Rochester din Abnglis de Fleur 

Saint Dennis în anul 1851. Podul a fost folosit până la 02.08.1917, când a fost distrus prin dinamitare de 

armata română pe timpul primului razboi mondial pentru a împiedica trecerea trupelor germane peste 

Siret. 

Pe lângă acest pod Generalul Eremia Grigorescu a condus în Zilele de 29 iulie - 6 august 1917 memorabila 

rezistență de înfrângere a trupelor germane vrăjmase care ajunseseră până la pod. Urmele celui de-al doilea 

pod se cunosc și astăzi, sub podul actual, când apele scad. Dupa terminarea războiului, în anii 1918-1919, pe 

picioarele primul pod, la care s-au mai adăugat altele din lemn, s-a construit cel de-al treilea pod, provizoriu, 

cu un singur nivel pentru calea ferată și rutieră, care a funcționat pânp în anul 1924. Dupa ce economia țării 

s-a mai refăcut, în anii 1921-1924 s-a construit ce-l de-al patrulea pod, care există și astăzi. Podul a fost 

avariat în timpul cutremurului din 10.11.1940, când s-a crăpat o pilă. Pila a fost consolidată provizoriu, 

trenurile fiind nevoite să micșoreze viteza la 5 km./h. După terminarea celui de-al doilea razboi mondial pila 

a fost refăcută pentru totdeauna. În anii 1962 – 1963, partea carosabilă a fost lărgită prin desființarea 

trotuarelor din interior și scoaterea lor în exteriorul pordului, iar podeua din lemn de stejar a fost înlocuită 
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din planșeu de beton armat peste care s-a turnat astfalt. 

În anul 1974 arcadele de la intrările de pod, construite din blocuri de piartă în stilul Arcului de triumf, au fost 

demolate, fiind înlocuite cu schelete metalice mai largi și mai înalte pentru a înlesni trecerea 

autovehicolelor mari. În anul 1995, intrările au fost lărgite și alungite, dar este necesară construirea altui 

pod, numai rutier, iar cel actual sș rșmână pod feroviar. În comuna Cosmești există o centrală telefonică 

digitală cu 500 numere, toate ocupate, ce asigură legături telefonice de bună calitate cu orice localitate din 

țară ori din străinătate. 

Edificii Religioase: 5 biserici 

Biserica Adormirea Maicii Domnului (Construită în jur de 1862-1864) 

Biserica Sf. Împăraţi (Construită în 1908-1927) 

Biserica Sf. Voievozi - Furcenii Noi (Construită în 1912-1915) 

Biserica Sf. Nicolae - Furcenii Vechi (Construită în 1923-1930) 

 

CUZA VODĂ 

 

 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Vatra localităţii Cuza Vodă cuprinde trei zone caracteristice şi anume: 

• zona de luncă situată în partea de vest şi sud-vest a localităţii, are lăţimi de 50 - 250 m; 
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• zona de trecere de la luncă la câmpia înaltă, are cote cuprinse între +25 şi +35 şi lăţimi de 100 - 400 m; 

• câmpia înaltă se dezvoltă în partea de est a localităţii, având cote de +35 ... +70 şi pante de 12 %. 

Edificii Religioase: Biserica Adventistă (Construită în 1995), Biserica Sf. Dumitru  

Obiceiuri: Ansamblul folcloric „CUZANCA", la iniţiativa Primarului comunei Cuza Vodă - Dănuţ Codrescu, a 

doamnei instructor Oprea Tudoriţa şi a doamnei Frigioiu Steriana - rapsod popular, cei trei fiind şi 

coordonatorii ansamblului. În decursul timpului ansamblul folcloric „CUZANCA" a participat la diferite 

festivaluri folclorice, concursuri şi emisiuni tv. 

Meşteşuguri specifice: Având în vedere învecinarea cu comuna Pechea sătenii împrumută tradiţiile şi 

obiceiurile învecinate: lemnărit, dogărit, ţesături, fierarit/potcovit, cojocărit, confecţionare hamuri. 

 

DRĂGĂNEŞTI 

 

Localitatea Drăgăneşti este situată în partea de nord-est a judeţului Galaţi, La 80 km de 

Municipiul Galaţi, pe DN 25 

OBIECTIVE TURISTICE 

Pe teritoriul comunei curge de la nord la est, râul Bârlad. Este situată în partea de vest a judeţului, în câmpia 

Tecuciului, altitudinea în cuprinsul teritoriului său variind între 27 m şi 93 m . 

Edificii Religioase: Biserica Sf. Dumitru (Construită în 1938-1947) 

Biserica Sf. Voievozi - Malu Alb (Construită în 1939-1953) 

Monumente: Monumentul eroilor; Comuna face parte din subzona etnografică Tecuci - Zeletin 
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DRĂGUŞENI 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Rezervaţii Naturale: Pe teritoriul comunei se află rezervaţia naturală forestieră Fundeanu întinsă pe o 

suprafaţă de 800 ha care cuprinde mai multe specii: tei, frasin, arţar, stejar brumăriu, printre care şi unele 

protejate: gorun balcanic, tei argintiu, frasin, jugastru. Multe exemplare de gorun sunt seculare, iar unii 

frasini pot ajunge şi la 32 m înălţime. 

Pădurea Fundeanu 

Muzee şi colecţii: Fortificaţia de la Căuieşti "Cetăţuia., la 500 m SE de sat sec. IV - III a. Chr., Latčne Cod 

LMIGL-I-s-B-02982 

Edificii Religioase: Biserica "Adormirea Maicii Domnului"- Adam, Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): 
GL-II-m-B-03073 

 

Figură 36 – Sursă: http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=3252 
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Pe aceste locuri, în a doua jumătate a secolului 16, un cioban își păștea turmele prin poienile numai de el 

știute, fiind și proprietar al acestor pământuri. Într-o zi, în fața lui apare ca din senin un călugăr „din ținuturi 

răsăritene“, care i-a arătat o icoană a Maicii Domnului „cu puteri mari, făcătoare de minuni“. Evident, 

monahul îi cerea ocrotire pentru ca „pribegia“ Maicii Domnului să ia sfârșit. Ciobanul nu sta mult pe gânduri 

și la 1559 ridică o bisericuță de lemn cu hramul "Duminica Tuturor Sfinților“. În jurul acestui mic așezământ 

se constituie un schit de monahi, în care se va călugări și ciobanul nostru. Frumoase, romantice, eroice 

începuturi. 

Schitul cade repede în ruină, în urma luptelor dintre turci și românii lui Ioan Vodă cel Cumplit. Doar, 

considerată inițial pierdută și ea, va fi găsită, dupa ani și ani, într-un stejar! Atunci: „...preoții înconjurați de 

multă lume, mișcați de o asemenea minune, au ridicat icoana din grădină și au reașezat-o în biserica ce se 

reconstruise. Mulți credincioși au venit să se închine la sfânta icoană, aducând daruri în bani“ (Marele 

Dicționar Geografic al României, 1898). Oricum, primul document în care se precizează amplasamentul 

mănăstirii datează din 14 oct. 1653, unde se spune ca mănăstirea a fost construită pe moșia căpitanului 

Adam de catre Petrișor din Tămăoani, Vasile Iuzbașa din Milești și Sava Rogojan din Grădinari. De asemenea, 

se presupune ca Adam Movilă era serdar și în urma căsătoriei cu Teofana Dabija a avut 4 feciori, care ar fi 

luptat în oastea lui Vasile Lupu. 

La 1695, mănăstirea Adam a fost închinată către mănăstirea Sinaiului. 

Documente din 5 iulie 1759 și 12 august 1759 dau informații despre închinarea mănăstirii Adam către 

Mitropolia Moldovei. În anul 1835, ca urmare a unui hrisov dat de domnitorul Mihail Sturza, mitropolitul 

Veniamin Costache a mutat călugărițele de la mănăstirea Florești la Adam, iar pe călugării de la Adam i-a 

dus la Florești. Cutremurul de la 3 ianuarie 1838 a provocat stricăciuni profunde bisericii. În anul 1848 s-a 

construit clopotnița de la poartă și s-a montat un clopot mare adus de la Kiev.  

Din pisania bisericii aflăm că la 1868 s-a refăcut catapeteasma și s-a pictat întreaga biserică; s-au refăcut 

stranele, s-a refăcut dușumeaua și s-a construit un cafas pentru cor. Între anii 1869-1870 s-a făcut o 

reparație amănunțită la biserică, iar pictorul I. Musceleanu a acoperit pisania de la intrarea în biserică unde 

era menționat anul de întemeiere a bisericii, cu o altă pisanie scrisă cu litere latine. 

Biserica de plan triconc, cu absidele laterale realizate în grosimea zidurilor de 1,20 m, usor ieșite din linia 

pereților de sud și de nord. O turlă se dezvoltă pe pronaos și o alta mai mică este turla Pantocrator. Accesul 

dintre pronaos și naos este îngustat de ziduri foarte groase. Accesul principal se face pe latura de sud. Mai 

există un acces direct în altar. Catapeteasma este din lemn sculptat, poleită în partea superioară cu foiță de 

aur. Impresionează plăcut amvonul sculptat, așezat în partea stângă a bisericii, precum și sculptura 

scaunului arhieresc. În pridvor se intră prin partea de miazăzi printr-o de lemn în douî canaturi cu geamuri 
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în partea superioară, dublată de o masivă din lemn întărită metalic. Din pridvor în pronaos se intră printr-o 

deschidere largă de 1,80 a zidului gros de 1,50 m. Altarul este luminat de o fereastră mare așezată la răsărit, 

iar naosul și pronaosul de câte o fereastră așezată pe zidurile de la sud și de la nord. Sunt ferestre largi și 

înalte, duble, prevazute cu grilaj metalic și așezate în ziduri la circa 3 m înălțime. Pridvorul este luminat de o 

fereastră mică și geamurile ușii.  

Decorația exterioară este foarte simplă și se concretizează într-o profilatură în zona cornișei. Un soclu masiv 

înconjoară biserica. 

Biserica actuală, construită între 1802-1813, a suferit și ea de pe urma cutremurelor fiind deseori reparată și 

consolidată 7. 

Biserica Duminica Tuturor Sfinţilor (Construită în jur de 1891) 

Biserica Adormirea Maicii Domnului - Căuieşti (Construită în jur de 1890) 

Biserica Sf. Gheorghe (Construită în 1901) 

Biserica Sf. Nicolae – Fundeanu (Construită în jur de 1887) 

Comuna face parte din subzona etnografică Covurlui Nord 

Evenimente locale: Târg săptămânal (duminica) 

Meşteşuguri specifice: lemnărit, dogărit, ţesături 

Unităti de cazare: Cabană de vânătoare "Stroiu" - Cabana Stroiu este situată în comuna Drăguşeni, lângă 

satul Adam, la nici 15 kilometri de comuna Bălăbăneşti, în partea de nord a judeţului Galaţi. Ca 

amplasament cabana se află pe raza OS Griviţa- DS Galaţi, în UP II Hobana, ua 44.  

Cabana a fost construită în anii 1979- 1980, din elemente de zidărie cu mortar de ciment, cu parter, un etaj 

iar la subsol o pivniță. La început erau trei dormitoare, din care doua la etaj și unul la parter, fiind destinată 

să servească pentru șederea șefului statului la acțiunile de vânătoare organizate pe fondul de vânătoare 

Adam. 

  

                                                 
7 www.crestinortodox.ro 
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FÂRŢĂNEŞTI 

 

Comuna Fârţăneşti este aşezată în Colinele Covurluiului, pe apa Covurluiului, la 43 km nord de 

oraşul Galaţi, la o distanţă de 12 km de oraşul Tg. Bujor. În componenţa comunei intră două sate : 

Fârţăneşti şi Viile, acesta din urmă fiind situat în nordul satului Fârţăneşti, la o distanţă de 4 km. 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Edificii Religioase:  

Biserica Adormirea Maicii Domnului (Construită în jur de 1892-1896) 

Biserica Sfantul Gheorghe (Construită în jur de 1882-1885) 

Monumente istorice: Şcoala tip "Spiru Haret" anii: 1893-1894 Cod LMI: GL-II-m-B-03080; 

Monumentul eroilor Fârţăneşti, Monumentul eroilor Viile. 

Obiceiuri: Sărbători locale: ziua satului Grăjdeni – 23 aprilie  

Meşteşuguri specifice: ţesături, împletit/răchitarie 
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FOLTEŞTI 

 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Teritoriul comunei, însumând 6900 ha teren, este situat în partea estică a Podișului Covurlui, fiind o 

succesiune de dealuri înguste, înalte, prelungi și văi paralele. Este străbătut de pârâul Chineja și mărginit la 

est de râul Prut.  

Lacul Vlăscuţa 

Rezervaţii Naturale: ROSCI 0105 - Lunca Joasă a Prutului Inferior; ROSPA 0070 - Lunca Prutului - Vlădeşti - 

Frumuşiţa. 

Situri arheologice: 

- Valul lui Atanaric sat Stoicani; comuna Foltești sec. II - IV p. Chr.Epoca migrațiilor.  Cod RAN - 76308.03; 

Cod LMI - GL-I-m-A-02975.12 

- Necropola sat Stoicani; comuna Foltești "Dealul de pe Râpă", în vatra satului, la 150 m V de "Cetățuia" 

sec. XI - X a. Chr.Hallstatt. Cod RAN - 76308.02; Cod LMI - GL-I-s-A-02991 

- Situl arheologic de la Stoicani, punct "Cetățuia" sat Stoicani, la marginea de E a satului, 100 m V de halta 

CFR Stoicani - Cod RAN - 76308.01; Cod LMI - GL-I-s-A-02992 

- Aşezarea Horodiştea-Folteşti de la Folteşti - "La Ruptură", în terasa Prutului, la 1,5 km S de sat, locuire 

civilă Epoca bronzului - Cod RAN - 76291.01; Cod LMI - GL-I-s-A-02984 
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Edificii Religioase: Biserica Catolică (Construită în 1995), Biserica Sf. Voievozi (Construită în jur de 

1837-1841), Biserica Cuvioasa Paraschiva (Construită în 1912-1925) 

 

FRUMUŞIŢA 

 

Comuna este aşezată la o distanţă de 25 km de municipiul Galaţi, în partea de Sud-Vest a ţării. 

Comuna cuprinde satele Frumuşiţa, Ijdileni şi Tămăoani. 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Comuna Frumuşiţa este situată în sud-estul judeţului, la hotarul cu Republica Moldova, în Câmpia Înaltă a 

Covurluiului şi lunca Prutului. Se află în bazinul hidrografic Prut, principalele ape fiind Prutul, Chineja, Ijdileni 

şi Frumuşiţa 

Rezervaţii Naturale: ROSCI 0105 - Lunca Joasă a Prutului Inferior; ROSPA 0070 - Lunca Prutului - Vlădeşti - 

Frumuşiţa. 

Edificii Religioase: 

Biserica Sf. Gheorghe - Frumuşiţa - Construită în 1910-1911 

Biserica Cuvioasa Paraschiva - Ijdileni - Construită în 1991-1993, sfințită în data de 30 iun 2001 

Biserica Sf. Gheorghe – Tămăoani (Construită în 1925-1942) 

Monumente istorice: 
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Figura 17 Sursa: 
http://adevarul.ro/locale/galati/exclusiv-moartea-caii-ferate-garile-fantoma-linia-galati-barlad-nu-mai-oprit-niciun
-tren-ani-zile-1_50ad55327c42d5a6639325e7/index.html) 

 
Ansamblul gării de la Frumuşiţa an 1909 - Pe linia de cale ferată Galaţi-Bârlad km.24+432; Cod LMI - 

GL-II-a-B-03081  

Situl arheologic de la Ijdileni  - Asezari sec. XIV - XVII, Epoca medievală, La 200 m S de sediul CAP Ijdileni; 

Cod LMI - GL-I-s-B-02986 

 

FUNDENI 

 

Fundeni este o comună în județul Galați, regiunea istorică Moldova, România, pe cursul inferior 

al râului Siret, între municipiile Galați (48 km distanță), Tecuci (33 km) și Focșani (37 km). Este 
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compusă din satele Fundeni — sediul administrativ —, Fundenii Noi, Hanu Conachi și Lungoci. 

 

OBIECTIVE TURISTICE Relieful de luncă este bine reprezentat printr-un șes larg (sud-vest) cu terase 

locale de luncă şi de terase uşor mai ridicate : Lungoci, Hanu Conachi,  

Lacul Negru, situat între vatra satului Fundeni - la vest, Pădurea Hanu Conachi, - la est si DN 25A - la nord, 

conține nămol sapropelic și reprezintă un potențial economic de viitor prin amenajarea sa. În acest sens, 

Consiliul Local al Comunei Fundeni a concesionat această suprafață (64 ha) în vederea amenajării sale ca 

obiectiv turistic de agrement și balnear. 

Rezervaţii Naturale: Pădurea Hanu Conachi - rezervație naturală situată pe relief de dune fluviatile 

ROSCI 0072 - Dunele de nisip de la Hanu Conachi, ROSPA 0071 - Lunca Siretului Inferior,, ROSCI 0162 - Lunca 

Siretului Inferior 

Muzeul sătesc Fundeni. În cadrul Bibliotecii comunale Fundeni este deschis un Muzeu sătesc şi o Sală de 

creaţie. Iniţiativa organizării acestui muzeu aparţine inimoasei bibliotecare, Sava Costina, care s-a ocupat de 

colecţionarea obiectelor, de cercetarea, precum şi de expunerea lor. La îndemnul d-nei Sava Catinca, 

începînd cu anul 1973, acest muzeu s-a aflat în casa părintească a d-nei Sava Costina, din satul Lungoci. Cu 

timpul, a fost îmbogăţit de sora acesteia, Ionica Sava, prin flacăra pasiunii sale.  

• Patul, „pe capre”, datează dinaintea celui de-al doilea război mondial, iar pe el se află o „foaie de 

canură” ţesută în războiul de ţesut încă din anul 1935. 

• Masa rotundă, cu patru picioare are pe ea un ştergar de tort, un ulcior (bostan gol) care servea pe 

timpul prăşitului la păstrarea apei în stare proaspătă. Nu lipseşte strachina de lut şi lingura de lemn. 

Celelalte vase, mai mari, nesmălţuite şi smălţuite, erau folosite la depozitarea grânelor şi a frunzei de vie. 

• Pe pereţi, sunt aşezate prosoape cusute şi ţesute în război. Mai sunt expuse teşlaifuri şi ştergare de tort 

ţesute în razboiul de casă. 

• Un obiect valoros pentru colecţiile muzeului îl constituie războiul de ţesut care este înconjurat de 

uneltele specifice lui: suveica, vârtelniţa, râşchitorul, cât şi de sculuri de tort şi canură nevopsite şi vopsite. 

• 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”. 

Edificii Religioase: Biserica "Înălțarea Domnului" 

Biserica Ortodoxă - Fundenii Noi, Biserica Înălţarea Sf. Cruci - Lungoci 



 
 

STUDIU PRIVIND POTENŢIALUL TURISTIC AL JUDEŢULUI GALAŢI -ETAPA 1- IDENTIFICARE ȘI CLASIFICARE A FORMELOR DE 
TURISM PRACTICABILE ÎN JUDEŢUL GALAŢI, VIZÂND DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITORIULUI 

 

129 

 

Case de cultură: 4 camine culturale Fundeni, Fundenii Noi, Hanu Conachi, Lungoci 

Comuna face parte din subzona etnografică Galaţi 

Meşteşuguri specifice: ţesături, dogărit, lemnărit 

Unităţi de cazare: MOTEL SOFIA CO - motel 1 stea, cu 73 locuri de cazare în 22 de camere 

 

GHIDIGENI 

 

Teritoriul administrativ al comunei Ghidigeni se află amplasat în partea de nord a județului 

Galați la 20 km depărtare de orașul Bârlad și la 100 km de reședința de județ, municipiul Galați. 

 

Figură 38 Sursa: http://www.panoramio.com/photo/35514509?source=wapi&referrer=www.biserici.org 

 



 
 

STUDIU PRIVIND POTENŢIALUL TURISTIC AL JUDEŢULUI GALAŢI -ETAPA 1- IDENTIFICARE ȘI CLASIFICARE A FORMELOR DE 
TURISM PRACTICABILE ÎN JUDEŢUL GALAŢI, VIZÂND DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITORIULUI 

 

130 

 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Aşezări: GL-I-s-B-02985 Aşezare sec. XIII - XII a. Chr.,"La Zahareasca”, la 1,5 km SE de sat Epoca bronzului 

târziu, Cultura Noua. 

Edificii Religioase: "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena", Hramul bisericii din Ghidigeni – 1880 

 

Figură 39 Sursă: http://www.calauza.edj.ro/?p=5794 

Actuala biserică, cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” este construită de boierul Nicolae 

Chrissoveloni, din cărămidă, în 1880, pe locul unei alte biserici mai vechi, cu hramul „Sfântul Dumitru” – 

zidită de enoriaşii comunei Ghidigeni, în anul 1823. În apropierea bisericii se află astăzi Şcoala generală de 

10 ani din localitate, construcţie nouă. În partea de răsărit a bisericii se află renumita Fabrică de spirt din 

Ghidigeni, construită cu 120 de ani în urmă; în anul 1970, în aceeaşi incintă s-a mai construit o fabrică de 

drojdie furajeră. În partea de apus a bisericii, în imediata sa apropiere se află un palat care a găzduit până 

nu de mult o şcoală specială a Ministerului Muncii. Acest palat este construit de fostul proprietar 

Chrissoveloni, ca reşedinţă a familiei sale; în 1918 această clădire a fost spital, iar în timpul refugiului din 

Moldova aici a locuit un timp şi familia regală. De menţionat că în parc, peste apa Bârladului se află cavoul 

familiei Chrissoveloni, construcţie arhitectonică de artă în genul Acropolei, din marmură de Carrara. Din 

păcate, după momentele din 1989, acest cavou unde au fost înmormântaţi mulţi dintre membrii familiei 

Chrissoveloni a fost devastat, marmura luată, iar osemintele aruncate în apa Bârladului. Actualmente acest 
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cavou aşteaptă o restaurare „a fundamentis”. Biserica este construită din cărămidă, în formă de corabie, cu 

două turle şi cu patru contraforturi pentru rezistenţă. 

Biserica Sf. Voievozi, Construită în jur de 1877, Biserica Sf. Dumitru, Construită în 1938, Biserica a fost pictată 

de pictorul Iosif Keber din Tg. Jiu în tehnica fresco, preot fiind părintele Plătică tatăl. Biserica Adventistă, 

Construită în 1957, Biserica Adventistă, Construită în 1960 

Case celebre: GL-II-m-B-03082.01 Conacul Crissoveloni Lângă primărie sf. sec. XIX 

 

Figură 40 Sursă: http://monumenteuitate.org/ro/monument/510/Ghidigeni-Crissoveloni#.Uv4R8mJ_vD4 

Familia Crissoveloni, ramură a unei vechi familii din insula Chios, s-a stabilit în România, la Galaţi, în anul 

1848. De-a lungul timpului, aceştia au dezvoltat diferite afaceri, fiind astăzi cunoscuţi în întreaga lume ca o 

adevărată dinastie de bancheri aristocraţi. 

Domeniul de la Ghidigeni a fost cumpărat în anul 1879, de la Dimitrie Mavrocordat, de Nicolas Crissoveloni, 

care a construit pe moşie o şcoală, ce funcţionează şi astăzi, biserica din sat, palatul şi anexele sale de pe 

malul Bârladului. 

În timpul Primului Război Mondial, palatul a fost transformat în spital, unde Sybille Crissoveloni şi fiicele 

reginei Maria au lucrat ca voluntare. Aici a fost înfiinţată Societatea de Ambulanţe Regina Maria. 

În 1948, ansamblul a fost naţionalizat, transformat în gospodărie agricolă de stat, apoi în şcoală pentru copii 

cu nevoi speciale. De-a lungul timpului, fosta reşedinţă a suferit numeroase modificări şi vandalizări, 

aflându-se astăzi într-o stare avansată de degradare. 
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În 2004, ansamblul a fost retrocedat moştenitorilor familiei Crissoveloni, care doresc să înfiinţeze pe 

domeniu o bază de turism silvic. 

Case de cultură: Biblioteca comunală Ghidigeni s-a înfiinţat în anul 1939 odată cu Căminul Cultural ce purta 

numele Jean şi Sybill Chrissoveloni. Se numeau astfel după numele celor ce le-au înfiinţat, boierul 

Chrissoveloni şi soţia sa, ce au locuit la palatul familiei până în anul 1948 când s-a instalat comunismul în 

ţară şi a început procesul de naţionalizare. Familia Chrissoveloni a plecat atunci în Grecia. 

Monumente istorice culturale: Cavoul familiei Crissoveloni, Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): 

GL-II-m-B-03083 

Originari din Chios și atestați documentar de prin secolul XV sau XVI, făceau parte din aristocrația insulei, 

ocupând demnități diverse, (arhonte, de exemplu), afacerile bancare fiind una din activitățile 

preponderente.  

În pădurea proprietate personală, din imediata vecinătate a conacului, pe malul drept al râului Bârlad, se 

află cavoul familiei, construcție monumentală, din marmura albă, ce amintește de grandoarea templelor 

atheniene. Pronaosul, cu coloane, tip amfiprostil, este limitat pe ambele laturi de un "ante", adică de 

prelungire ale pereților laterali.  

Cavoul construit în stil ionic, prezintă la intrare patru coloane. Coloana ionică este mai înaltă și mai zveltă, 

trăsătura distinctivă cea mai importantă constituind-o volutele capitelului (forme spiralate) ce amintesc de 

sulurile de papirus. Abaca ionica este redusă ca dimensiuni, iar arhitrava se compune din trei benzi 

orizontale suprapuse. Coloana prezintă caneluri fine. 

 

Figură 41 Sursă: http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=2797 
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GOHOR 

 

Localitatea se află situată în extremitatea nord-vestică a judeţului Galaţi, în zona colinară. Se 

află la 86 Km față de capitala județului, pe direcția nord-vest. 

 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Comuna Gohor este așezată în partea sudică a Podișului Moldovei. Comuna este așezată în extremitatea 

sudică a dealurilor Tutovei la o altitudine de 200 m. 

Edificii Religioase: 

Biserica ortodoxă ''Sf. Trei Ierarhi'' , Gohor, Construită într 1934-1935 

Biserica ortodoxă ''Sf. Voievozi'', Gohor, Construită în jur de 1867-1878   

Biserica Sf. Dumitru, Poşta, Construită în 1950 

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Nărteşti, Construită în jur de 1894-1898 

Biserica Intrarea Maicii Domnului în Biserică, Nărteşti. 

Biserica Adventistă, Gohor, Construită în 1990 
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GRIVIŢA 

 

Comuna Grivița este situată în partea central vestică a județului Galați. Pe lângă satul cu același 

nume, în componența comunei intră și satul Călmățui care se află la o distanță de 3 km de satul 

Grivița. 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Teren destinat în mare parte agriculturii, făcând parte din Subzona Galaţi, Câmpia Covurlui. 

Edificii Religioase: BISERICA „Sf. GHEORGHE”, COD LMI (LISTA MONUMENTELOR ISTORICE): 

GL-II-M-B-03077 

Biserica este o construcție veche cladită în jurul anului 1830 și a fost zidită de fostul proprietar al moșiei 

Brehoaia, căminarul Alexe Anastasia pe valea Gerului în apropierea satului Calmățui de astăzi. 

Această bisericută a fost adusă în satul Călmațui de către Tache Anastasiu, nepotul și mostenitorul moșiei, și 

rezidită după dimensiunile vechi. 

Bisericuța este zidită din cărămidă și scoborâtă în pământ la 0,45 m sub nivelul suprafeței solului. Are formă 

de cruce cu o singură turlă în față. 

Pictura interioara a fost executată înainte de 1880 în actuala biserică de către un zugrav necunoscut. În altar, 

pe boltă, este Încoronarea Maicii Domnului și Sf. Treime. Începând de la dreapta la stânga, în altar, în 

mărime naturală, se află galeria Sf. Alexandru ca Ieromonah și Sf.Iacob, Grigore Bogoslavu, Ion Gura de Aur 

și Vasile și Neculai. În continuare, pe partea stângă, sunt pictati Sf. Spiridon, Sf. Anton, Sf. Atanasie, Sf. 

Modest, Sf. Ioan cel Milostiv și un sfânt necunoscut. 
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Catapeteasma, din lemn sculptat, desparte nartexul de altar. În naos, bolta prezintă pe Iisus Pantocrator, iar 

pe cele patru colțuri sunt reprezentați cei patru evangheliști. Clopotnița are un clopot mare care poarta 

marca mesterului "Groseanu Von Albert Gottchling in Kronstadt 1853". 

Accesul în biserica se face printr-o tindă cu înălțime mai mică și dimensiuni reduse în plan. 

În partea de nord a bisericii se află impozantul cavou al lui Tache Anastasiu construit din marmura albă, iar 

crucea, înaltă de 4,50 metri, din marmură neagră de Carara. Acesta a fost construit de Academia Română în 

onoarea donatorului Tache Anastasiu.8 

 

Figură 42 Sursă: http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=3341 

Biserica "Sfinţii Arangheli Mihail şi Gavril" - Griviţa 

Case celebre: Conacul Tache Anastasiu situat în satul Călmăţui - sfârşitul secolului XIX 

GL-II-m-B-03076 Conacul Tache Anastasiu sat CĂLMĂŢUI; comuna GRIVIŢA Lângă biserica "Sf. Gheorghe" 

sf. sec. XIX 

Obiceiuri: Sărbători Locale: - ziua comunei – 26 octombrie; Hramul bisericii Sfântu Dumitru la Călmăţui - 

26 octombrie, Hramul bisericii Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril - 8 noiembrie, Griviţa 

Personalităţi de seamă:  

Victor Ioan Popa, dramaturg (a scris romanul Veler lin și Veler Doamne); 

Lupascu Gheorghe, doctor universitar în domeniul medicinii; 

Trandafir Constantin, profesor de limba și literatura română, scriitor; 

                                                 
8 http://www.galati.djc.ro/ObiectiveDetalii.aspx?ID=1748&lacas=true 
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Capraru Dumitru, învățător și pictor cu expoziții de pictură atât în județ, cât și în țară;  

Petrache Emil, inginer agronom. 

 

INDEPENDENŢA 

 

 

Comuna Independenţa este situată pe malul râului Siret, străbătută de DN 25 şi CF Galaţi – 

Tecuci, la o distanţă de 25 km faţă de municipiul Galaţi şi se învecinează la N cu comuna Slobozia 

Conachi, la E cu comunele Schela şi Braniştea, la V cu comuna Piscu, la S cu râul Siret.  

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Unicate în lume: Tiţeiul exploatat în zonele Schela – Independenţa – Slobozia Conachi constituie principala 

resursă minerală din teritoriu. 

Edificii Religioase: 

Biserica din Independenţa, pentru al cărei loc se rezervaseră 3147 mp, în centrul satului, încă din 1879, a 

fost constuită în anul 1888 60. Construcţia era din cărămidă, materialul fiind donat de stat, de la cantoanele 

C.F.R. de pe fosta linie ferată de lângă Siret, distrusă de inundaţii. Pentru aceeaşi construcţie, regele Carol I 

dona suma de 100000 lei. 
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Figură 43 Sursă: http://scoala1independenta.wgz.ro/menu/independen-a/imagini 

 

Case celebre: GL-II-m-B-03084 - Şcoala tip "Spiru Haret, lângă primărie 1908-1910, sat INDEPENDENŢA; 

comuna INDEPENDENŢA 

Cămin Cultural Referitor la activitatea căminului cultural, informaţiile de care dispunem ne permit 

creionarea unei scene culturale aparent sărace, dar încarcate de semnificaţii. Dispunea de o bibliotecă care 

adunase până în anul 1941, 415 volume şi un aparat de radio – fapt demn de semnalat dacă menţionăm că 

numai 4 cămine culturale din judeţ mai aveau în dotare aparat de radio. În strânsă legătură cu căminul 

cultural activa pe teritoriul comunei un taraf de muzică populară, caracterizat în documente ca “unic pe 

ţară”, condus de Ionel Ciuma (tatal, Constantin Ciuma fusese ferar). Taraful a fost remarcat şi deosebit de 

apreciat şi de comandantul (german la origine) fanfarei militare a Regimentului 1 Vânători de Munte, în anul 

1939, când a fost cantonat în localitate pentru cunoaşterea teritoriului. În anul 1958, acest taraf era 

reactivizat la insistentele directorului Căminului cultural, învăţătorul Postache Constantin 
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Figură 44 Sursă: http://scoala1independenta.wgz.ro/menu/independen-a/imagini 

 

Monumente istorice: Monument din anul 1926, operă ce aparţine sculptorului I. Renieris. Monumentul este 

tip obelisc construit din beton si marmură şi este amplasat în faţa Căminului Cultural 

Monument (1999), în amintirea celor 87 eroi căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial, creaţia preotului 

aviator Toma Popescu, care este amplasat deasemenea în faţa Căminului Cultural. 
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IVEŞTI 

 

Comuna Ivești este aşezată în partea de sud vest a judeţului Galaţi, de-a lungul şoselei - D.N. 25, 

la 53 km de municipiul Galaţi şi 18 km de municipiul Tecuci. Se învecinează la nord cu comuna 

Umbrăreşti, la sud cu comuna Lieşti, la est cu comuna Griviţa şi la vest cu râul Siret- graniţa cu 

judeţul Vrancea.  

 

ACCESIBILITATE 

Rutier - Cel mai vechi, actualul D.N 25 fiind funcţionabil din secolul I î.H. Astăzi este o cale de transport 

modern, automobilele rulând pe două piste asfaltice în lungime de 8km înşirate pe aliniamentul N - NV -S - 

SE şi care leagă localitatea cu Tecuci (18km nord) şi Galaţi (53km SE). Există şi D.J 254 (drum judeţean) ce 

face legătura spre localităţile dinspre estul judeţului. Tot asfaltată este şi şoseaua ce coboară din centrul 

civic, peste râul Bârlad către ferma pomicolă a fabricii de conserve Tecuci. Din Hăţaşul Diecheni prin spatele 

Bisericii Diecheni - Vultureni se înscrie un drum betonat care traversează râul Bârlad şi duce spre Balastiera 

Buceşti - Iveşti. 

Localitatea are circa 70km de şosele interioare, fiecare din ele având doar petriş pe ele, dar purtând numele 

unor personalităţi şi evenimente din trecutul Iveştiului. Ar fi necesară să se construiască şoseaua cu patru 

benzi de circulaţie, drum categoria a II a expres propusă mai de mult şi care pe malul stâng imediat al 

Bârladului, ar prelua traficul greu cât şi cel cu mijloacele de tracţiune hipo (cai). 

Feroviar - Îşi intră deplin în drepturi în 3 septembrie 1873, când se dă definitiv în funcţie de C.F Tecuci - 

Iveşti - Barboşi - Galaţi. În 1958 s-a dat în folosinţă şi halta C.F.R Buceşti (2,5km sud de Gara Iveşti). În anii 

'80 a început procesul de dublare al căii ferate amintit mai sus, proces terminat, dar şi cel de electrificare, 
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proces ce nu s-a finalizat încă. Lungimea totală a căii ferate pe teritoriu localităţii este de 9,5km liniari. 

În ultimi ani transportul de călători pe C.F.R s-a diminuat mult (numai există fluxul de altă dată de navetişti 

către întreprinderile dintre cele două municipii, fiind înlocuit în mare parte de mijlocul auto (microbuze, 

numite în zonă caşcarabete şi autobuze cum ar fi cele ale firmei tecucene „MIIATUR" ce rulează pe relaţia 

Tecuci - Iveşti - Galaţi sau autobuzele care fac legătura cu Focşani. 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Microregiunea geomorfologică a șesului Siret-Bârlad apare sub forma albiei majore comune S-B sau 

interfluviul S-B. Reprezintă partea cea mai joasă a reliefului cu o înălțime ce nu depășește 20 de metri și o 

înălțime maximă de 22,7 pe grinduri. Întreg șesul Bârlad-Siret este cunoscut sub topicul local de « Baltă ». În 

cadrul acestui șes se individualizează sectorul luncii Siretului care merge până la valea gârlei « Ciuslucu » 

care se pare că a fost un curs vechi al Siretului. În acest sector întâlnim belciuge , ostroave, balastiera 

Bucești-Ivești. Sectorul gridurilor din mijlocul luncii mai înalt și unde până în 1881 au existat vechile vetre de 

sat. Lunca Bârladului care ține de la gârla « Bârlovița » până la piciorul terasei Ivești. 

Microregiunea teraselor din stânga Bârladului este formată din 2 sectoare : 

 Sectorul terasei Cernicari Ivești din centru cu o înălțime de 10-15 metri pe mijlocul ei în sens nord 

sud. Se găsește o porțiune din sectorul sistemului dunal Tecuci –Ivești –Hanu Conachi format din 

dune și interdune. 

 Sectorul Ghidigeni din colțul nord estic cu o altitudine de 35 de metri. 

Muzee şi colecţii: Expoziţia "Personalităţi iveştene", în cadrul căreia se regăsesc materiale documentare şi 

obiecte care au aparţinut amfitrioanei şi unor membri marcanţi ai culturii şi istoriei Iveştilor: poetul Ştefan 

Petică, scriitorul dramaturg Victor Ion Popa, scriitorul I. Valerian, academicianul agronom Amilcar Vasiliu, 

generalul Eremia Grigorescu, generalul Nicolae Sova, generalul Anton Marin, medicul Casandra Lupescu şi 

economistul publicist Petrache Popa. Porţile Casei sunt deschise celor care vor să cunoască atăt viaţa 

prozatoarei şi nuvelistei născute la Iveşti, cât şi a altor câtorva personalităţi care au trăit acolo sau au scris 

despre localitatea Iveşti. 

Edificii Religioase: Biserica Sfantul Gheorghe – Ivești 

Biserica Sfantul Gheorghe este o biserică ortodoxă din localitatea Ivesti, județul Galați. Localitatea Ivești se 

mândrește cu biserica ei, o construcție ce amintește de marile locasuri de cul din Moldova. Arhitectura ei, 

cu toate că este nouă și zveltă, cauta sa fie fidela bisericilor și mănăstirilor zidite de Sfântul Ștefan cel Mare. 
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Biserica din Ivești poartă hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, asemeni multor altora din județele 

Moldovei. Se știe că preferința pentru acest sfânt mucenic, în vremea Sfântului Ștefan cel Mare, se 

datorează faptului că el este luat ca ocrotitor al armatei. 

Biserica Sfântul Gheorghe a fost construită în doar un an de zile, între anii 1942-1943, și aparține 

administrativ-teritorial de Protoieria Tecuci, Arhiepiscopia Dunării de Jos. 

 

Figură 45 Sursă:http://www.comunaivestiprimar.ro/foto/institutii-publice 

 

Case celebre: Casa „Hortensia Papadat Bengescu” – patrimoniu naţional 

Hortensia Papadat-Bengescu (1876 - 1955), o mare prozatoare, romancieră și nuvelistă a epocii interbelice, 

s-a născut la data de 8/20 decembrie 1876 la Ivești, județul Galați. A avut o activitate literară fructuoasă 

timp de trei decenii, fiind creatoarea romanului modern de analiză, considerată un "Balzac feminin al 

literaturii noastre" și o "mare europeană", alături de alte scriitoare celebre. 
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Figură 46 Sursă: http://www.comunaivestiprimar.ro/foto/institutii-publice 

 

Case de cultură:  Căminul Cultural „Ştefan Petică" – casă memorială 

Meşteşuguri specifice: Meșteșugul vinăritului 

Se practică în fiecare gospodarie individuala dar mai ales la « CRAMA » moșiei fraților Theodor și Panaite 

Bals (încă de la mijlocul secolului XIX) preluată în 1911 de familia de arendași Economos, iar în anii 20 de 

familia generalului Eremia Grigorescu, moșie devenita în 1949 I.A.S Ivești iar după revoluția din 1989 revine 

în parte nurorii generaluli Ariadna Grigorescu-Negraponte. Vinurile « Băbească neagră » și « Fetească albă » 

luând premii naționale și internaționale. De amintit ca Iveștiul este capitala Podgoriei Ivești situată în 

sectorul sudic al câmpiei Tecuciului. 

Podgoria Ivesti 

Podgoria Ivesti este una din podgoriile vechi ale României. Viticultura acestei podgorii este strâns legată de 

evoluția vechii moșii Blăjesti, atestată documentar din 15 iulie 1448, printr-un act de la Petru Voievod către 

panul Cernat Ploscar și fratele sau Steful. în prima jumătate a secolului al XVII-lea, moșia Blăjeștilor atrage 

interesul multor proprietari, ea fiind revendicată prin multe procese și judecăți. Intre anii 1847 și 1856 se 

înființează târgușorul Ivești, care avea să dea și denumirea acestui areal viticol. 

O personalitate importantă pentru viticultura podgoriei Ivești este aceea a arendașului Hector Economos, 

om de remarcabilă cultură viticolă și economică, care în perioada anilor 1914-1916, înființează aici o 

plantație viticolă de 200 ha, o crama și o distilarie. 

După anul 1945, plantatiile de stat devin proprietate a statului, ca apoi după 1989 să fie retrocedate 

proprietarilor. În prezent podgoria Ivești dispune de 2.500 ha. 
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Meșteșugul olăritului și cărămidăritului 

La mijlocul secolului XIX Iveștiul era un centru renumit al olăritului. Astăzi țiganii rudari din mahalaua 

stadionului « Nicu Nour » mai fabrică cărămizi subțiri pentru sobe și cărămizi. Până în 1856 cand Iveștiul 

devine târg în localitate se practicau meșteșuguri casnice, pe la mijlocul secolului XVIX, centru de împletituri, 

sfoară.frânghii.săpun sau lumânări. Se mai fabrică cazane de rachiu erau fabrici de ulei și sucuri și esențe de 

fructe. 

Soiuri de struguri: Struguri de masă, Struguri pentru vin 

Particularități ale vinurilor 

 Fetească Regală (soi recomandat) este un vin alb cu o tentă galben-verzuie, care posedă la tinerețe 

o aromă discretă, de o deosebită finețe, reamintind-o pe cea a florilor de câmp. După o păstrare la 

butoi (1-2 ani), Feteasca regală capătă un buchet care amintește de ceara de albine. Vinul are un 

potențial alcoolic moderat, o aciditate echilibrată și este plăcut la consum, fiind solicitat de 

consumatorii de vinuri albe, seci. 

 Aligota (soi recomandat) este un vin alb, cu reflexe galben-verzui, care atrage atenția prin 

prospețimea gustului, datorată unei acidități vioaie și unui conținut moderat de alcool. Are o 

savoare plăcută, lipsindu-i aproape cu desăvârșire gustul de pământ umed, care i se atribuie atunci 

când provine din alte podgorii. Este preferat ca vin tânăr și dă bune rezultate an cupaje cu alte 

vinuri. 

 Rkatiteli (soi autorizat), ca vin, nu impresionează în mod deosebit, nedepășind nivelul unui vin de 

consum curent, dar se situează la nivelul superior al acestei categorii de calitate. 

 Cabernet Sauvignon (soi recomandat și autorizat) este un vin roșu, cu tentă de vișină supracoaptă. 

Se remarcă printr-un bogat conținut de taninuri, care-i conferă o astringentă accentuată, mai ales 

când vinul este tânăr. Odată cu trecerea anilor, culoarea vinului capătă o tentă cărămizie, iar gustul 

devine rotund, mai puțin agresiv, fără să-și piarda totuși bogăția în compuși fenolici. Particularitățile 

de soi sunt atât de bine conturate încât acoperă eventualele nuanțe imprimate de arealul de 

producere sau de tehnologia de fabricație. 

 Feteasca Neagră (soi recomandat și autorizat) are o culoare roșie-rubinie, deschisă și o aromă cu 

nuanțe olfactive plăcute de violete, mai ales când vinul este tânăr. Deși este destul de slab extractiv, 

el are un conținut moderat de taninuri Vinul păstrează gustul franc al soiului din care provine, este 

echilibrat, generos și are multă fructuozitate. 
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 Merlot (soi recomandat și autorizat) este un vin roșu, în care se poate regăsi ușor tipicitatea 

podgoriei. Cu o aromă de fructe de pădure, bine constituit și suficient de extractiv, Merlot-ul se 

prezintă ca un vin corpolent, catifelat și cu o personalitate distinctă. Plinătatea vinului este însoțită 

de o astringență plăcută, care îi conferă o personalitate distinctă. 

 Băbeasca Neagră (soi recomandat) este un vin roșu-granat, cu unele nuanțe violacee când este 

tânăr. Prin maturare și anvechire, vinul devine roșu-cărămiziu. Aroma sa are o anumă finețe, 

amintind-o pe cea a fructelor sălbatice. Băbeasca neagră se produce ca vin sec, usor sub raportul 

continutului în extract. Evoluează rapid, fiindu-i necesară pentru desăvârșirea calităților 

organoleptice o perioada de maturare de numai 6 luni. 

 Oporto (soi autorizat) este un vin roșu-rubiniu, care se caracterizează printr-o savoare particulară, 

transmisă de solurile nisipoase ale podgoriei Ivești. Gustul este franc, echilibrat și armonios. Prin 

maturare vinul de Oporto câștigă în calitate, cu condiția ca aceasta sa nu fie de prea lungă durată. 

Personalități marcante: Hortensia Papadat-Bengescu (n. 8 decembrie 1876 , comuna Ivești , județul Galați - 

d. 5 martie 1955 , București ), scriitoare;  

Negoiță Dănăilă (n. 17 aprilie 1878 , Bucești, com. Ivesti Galați - d. 5 februarie 1953 ), chimist 

Unităţi de cazare: Hanul de la Iveşti (3 stele) 

 

JORĂŞTI 

 

Comuna Jorăşti se află situată în nordul judeţului Galaţi, pe dealurile Covurluiului, care dau şi 

denumirea Podişul Covurlui, la o distanţă de 70 km faţă de reşedinţa de judeţ, Galaţi, la 15 km 
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faţă de oraşul Târgu Bujor şi la 11 km faţă de oraşul Bereşti 

OBIECTIVE TURISTICE 

Patrimoniu Arheologic Clasat, situl Lunca, com. Jorăşti, jud. Galaţi 

Muzee şi colecţii: GL-I-s-B-02987 sat LUNCA; comuna JORĂŞTI "Râpa cu oale” ("Râpa Grozeşti”), 

la 300 m N de sat 

Necropolă sec. IV p. Chr., Epoca migraţiilor, Cultura Sântana de Mureş - Cerneahov 

Edificii Religioase:  

Biserica ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” a Parohiei Jorăşti I, judeţul Galaţi 

Scurt istoric al aşezării 

Comuna Jorăşti din judeţul Galaţi este aşezată pe Valea Covurluiului, la o depărtare de 15 km de oraşul Tg. 

Bujor. Denumirea satului – Jorăşti – vine de la un cioban cu numele de Jora, care, înainte de anul 1700, a 

coborât din munţii Vrancei cu oile sale la şes, găsind aici locul potrivit de păşunat, ferit de năvala tătarilor, cu 

apă din abundenţă; s-a stabilit aici lăsând amintire numele său. Fie din descendenţii săi, fie deodată cu 

aşezarea pe aceste locuri şi a altor familii, satul s-a mărit, ajungând astăzi la un nr. de cca 700 de familii. La 

originea lor, locuitorii comunei Jorăşti au fost răzeşi, lucrându-şi terenul propriu, având ca ocupaţie de bază 

agricultura. 

De comuna Jorăşti aparţin şi satele Zărneşti şi Lunca. Tradiţia spune că în nordul comunei Jorăşti, unde acum 

se află satul Zărneşti, era o moşie a domnitorului Constantin Cantemir. Printre administratorii moşiei Jorăşti 

a fost şi unul numit Zirnea, care murind, a lăsat satul format în jurul moşiei sale, de unde şi numele 

satului, ,,Zărneşti”. Satul Lunca se află aşezat pe aceeaşi vale a pârâului Covurlui, la 7 km sud de comuna 

Jorăşti. Satul de la început a fost aşezat pe moşia boierească a proprietarului Ion Plesnilă. 

Biserica ,,Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” din Jorăşti 

Prima biserică din Jorăşti a fost zidită de un oarecare Nastea, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea (după 

ştiri vechi, înainte de 1740). Din tradiţia locală se ştie că această biserică a fost profanată de tătari, care au 

ucis în ea pe călugărul Iosif şi apoi i-au dat foc. După acest moment dramatic, biserica – după spusa 

bătrânilor – nu s-a mai sfinţit, fie că locuitorii se temeau de o nouă profanare şi ruinare, fie că nu s-au putut 

realiza condiţiile pentru sfinţirea bisericii. Simţindu-se totuşi nevoia de biserică în această zonă, pentru ca 

noul sfânt locaş să fie ferit de năvălitori, acesta s-a construit din nou, pe la finele secolului al XVIII-lea 

(istoricii propun cca 1770), de data aceasta la un loc mai ferit, în partea dreaptă a pârâului Covurluiului. 

Despre această biserică se ştiu mai multe: avea hramul ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” şi era făcută din 
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lemn şi vălătuci în paiante, avea clopot, avea catapeteasmă „de muşama” şi era nepardosită, iar acoperişul 

era din scânduri. Într-o primă etapă au slujit la această biserică ieromonahi (ceea ce ne duce cu gândul că, 

iniţial ea ar fi avut statut de schit sau mănăstioară), iar mai apoi şi preoţi de mir, dintre care sunt pomeniţi 

până astăzi: pr. Ilie, pr. Costea Strat, pr. Ciolacu, pr. Gavril Strat şi, cel din urmă, Constantin Strat. 

La începutul secolului al XIX-lea, această biserica se risipeşte tot mai mult, de aceea s-a simţit nevoia altei 

biserici, care s-a şi făcut, prin stăruinţa lui Vasile Cernat. Pe la 1840, pe când se ruinase biserica ,,Sfinţii 

Împăraţi” de pe vale, a început a se înălţa o altă biserică, având acelaşi hram, însă sus, pe colină. 

Biserica ,,din vale” încetează a mai funcţiona pe la 1840. La construcţia noii biserici ,,Sfinţii Împăraţi“ de pe 

deal au contribuit toţi credincioşii, merituoasă fiind strădania preotului Costea Strat. Locaşul a fost sfinţit la 

1 noiembrie 1841. 

130 de ani s-au bucurat credincioşii din aceste locuri de sfântul locaş. Fiind deteriorat cu timpul, au început 

însemnate reparaţii în anul 1974, sub păstorirea preotului Gheorghe Dăscălescu, lucrări ce s-au terminat în 

anul 1978. În anul 1996 au început reparaţii capitale, de consolidare şi înfrumuseţare, cu ajutorul 

credincioşilor, încheiate în 1997. Între anii 1997-1998 s-au efectuat şi alte lucrări de reparaţii, la exterior şi la 

interior, biserica fiind pardosită în interior cu marmură. În anul 1999, biserica a fost pictată şi înzestrată cu 

mobilier din stejar şi brad, precum şi cu cele necesare cultului. Cheltuielile pentru cele amintite mai sus au 

fost susţinute de către domnul Corneliu Istrate, fiu al satului. Sub conducerea sectorului eparhial de resort, 

supravegherea lucrărilor a revenit preotului Ionel Rantia. Sfinţirea s-a făcut la 28 mai 2000, de către 

chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop dr. Casian Crăciun. 

Case celebre: GL-II-m-B-03085 Şcoala tip "Spiru Haret” sat LUNCA; comuna JORĂŞTI 1901 

Meşteşuguri specifice: În fiecare zi de vineri - târg de animale, materiale feroase şi neferoase pentru 

construcţii 
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LIEŞTI 

 

Comuna Lieşti este una dintre cele mai mari din Moldova şi din ţară, prin întinderea şi numărul 

locuitorilor săi. Este situată în apropierea extremităţii sud-vestice a Moldovei, 45° 48¢ latitudine 

nordică şi 27° 30¢ longitudine estică. 

Localitatea este traversată chiar prin mijloc de la nord la sud, de şoseaua naţională 

Tecuci-Galaţi. 

Aşezarea pe aceste importante căi de comunicaţie situează comuna Lieşti într-un triunghi 

geografic dat de oraşele apropiate, anume Tecuci, de care o despart doar 27 de km, Galaţi, până 

la care sunt 50 km şi Focşani, aflat la 46 km. 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Pădurile de salcâm în partea de est a satelor Lieşti şi Şerbăneşti (în special în luna mai, când înfloresc), 

precum şi Valea Siretului şi a Bârladului. 

Edificii Religioase: Lieştiul are trei biserici ortodoxe - Sf. Parascheva (c. 1886), Adormirea Maicii Domnului 

(1889) şi Sf. Nicolae (ridicată după 1990)-sediu al Protopupului de Nicoreşti, preotul Ifrim Barbu. 

Biserica „Sf. Nicolae”.  

Obiceiuri: Ziua localităţii 15 iulie, localitatea Lieşti - înfiinţată în 1448 

Expoziţii de icoane - pictură pe lemn şi sticlă - Muzeu parohial 

 



 
 

STUDIU PRIVIND POTENŢIALUL TURISTIC AL JUDEŢULUI GALAŢI -ETAPA 1- IDENTIFICARE ȘI CLASIFICARE A FORMELOR DE 
TURISM PRACTICABILE ÎN JUDEŢUL GALAŢI, VIZÂND DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITORIULUI 

 

148 

 

 

Figură 47 Sursă: http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Biseriy]ca_Sf_Nicolae_Liesti.jpg 

 

În clopotniţa bisericii s-a pus la punct un atelier de pictură bizantină, unde, în fiecare săptămână, 70 de copii 

vin să evidenţieze, cu ajutorul culorilor, taina din chipurile sfinţilor. 

Meşteşuguri specifice: Împletituri de răchită; 

Grupul folcloric „Cununiţa satului“: 

În activităţile culturale, iniţiate de cei doi preoţi ai parohiei pentru tinerii satului, s-a implicat şi dascălul 

Gheorghe Ignat, licenţiat al Facultăţii de Muzică din Constanţa, care a dezvoltat şi instruit un grup folcloric, 

„Cununiţa Satului“, format în prezent din 25 de copii de diferite vârste, între grădiniţă şi clasa a VIII-a. 

Toate aceste activităţi sunt întregite la Lieşti de o foaie socială şi moral-religioasă, „Vatra Strămoşească“, 

serie nouă, editată de către parohie, în colaborare cu Primăria. Numărul 1 a apărut în primele zile ale lunii 

ianuarie 2008, şi cuprinde momente din viaţa satului şi unele sfaturi duhovniceşti ale preoţilor, precum şi 

poveţe ale psihologului şcolilor din comună. 

Personalităţi de seamă: Printre personalităţile născute în Lieşti se numără Anghel Saligny, Dr. Ion Iancu, 

Costică Bulai, Dan Mihăilescu şi Antonel Borşan. 

Unităţi de cazare: Motel Han Conachi 
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MĂSTĂCANI 

 

 

Comuna Măstăcani este străbătută prin partea vestică de la sud spre nord de DJ 255 pe distanța 

de 3 km iar prin partea estică de DN 26 pe distanța a 2.5 km. Legătura între aceste drumuri este 

realizată de DJ 242 pe distanța de 6 km și de 42 km drumuri comunale. Transportul feroviar se 

realizează pe C.F. Galați - Bârlad care traversează comuna în paralel cu DJ 255. 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Rezervaţii Naturale: Rezervația Naturală Vlașca 

Lacul Vlăşcuţa (41,8 ha): aria naturală protejată, situată pe raza administrativă a comunei Măstăcani, în 

dreptul satului Drăculeşti, respectiv în zona îndiguită a râului Prut, dintre bornele topo 1284 și 128, sau 

dintre bornele silvice 157-158 și 143-144. 

Edificii Religioase: Biserica Adormirea Maicii Domnului Chiraftei 2, Biserica Sf Constantin și Elena 

BISERICA SF. MIHAIL ȘI GAVRlL CHIRAFTEI 

Biserica din comuna Măstăcani, judeţul Galaţi, poartă în zidul său sfinţit câteva veacuri de istorie şi tradiţie 

ortodoxă. Actualul locaş din aşezarea răzăşească Măstăcani a fost construit între anii 1903 şi 1912 şi are 

hramul „Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil”. La sfârşitul celui de-al XIX-lea veac, Moise N. Pacu (în Istoria 

judeţului Covurlui, apărută în 1891) relata că Parohia "Sfinţii Voievozi" avea două biserici, una la Chiraftei 
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(construită în 1823, cu acelaşi hram) şi "Catedrala Sfinţii Voievozi" în Măstăcani. Din 2009, la Biserica din 

Măstăcani slujeşte părintele paroh Cătălin Dobrin şi are în grijă 450 de familii, alte 250 au trecut în noua 

Parohie „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din localitatea Vlăşcuţa. 

Istoria din arhivele bisericii 

Astăzi, o cruce veche - aşezată în curtea Bisericii din Măstăcani - stă mărturie că aici este o istorie veche şi că, 

înainte de acest locaş, a mai existat o biserică „din ceamur”, ridicată între anii 1802 şi 1805, cum ne înştiinţa 

Moise N. Pacu în 1891. 

Biserica din Măstăcani are la bază crucea veche de sute de ani de la "Cetăţuie", mărturie a continuităţii şi 

veşnicie 

i.  

Figură 48 Sursă: http://www.viata-libera.ro/sport/35875-galati-viata-libera-biserici-istorice-galatene 
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MATCA 

 

În centrul judeţului Galaţi, pe DJ 251, la o distanţă de 80 km faţă de Municipiul Galaţi şi 8 km 

faţă de Municipiul Tecuci  

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Fondul funciar constituie principalul potențial natural al comunei, în cadrul căruia fondul funciar agricol 

reprezintă circa 94%. Terenul agricol este valoros, principala ocupație a locuitorilor fiind agricultura, în 

special legumicultura. O altă bogație naturală a comunei o constituie existența unor câmpuri de gaze, pe 

teritoriului comunei funcționand câteva sonde de extracție a gazelor.  

GL-I-m-A-02975.08 Valul lui Atanaric sat MATCA; comuna MATCA sec. II - IV p. Chr. 

Rezervaţii Naturale: Epoca migraţiilor 

Edificii Religioase:  

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” construită în 1991-1995 

Biserica Cuvioasa Paraschiva, construită în jur de 1825 

Biserica Sf. Nicolae I, Construită în 1913-1931 

Biserica Sf. Voievozi II, Construită în jur de 1856 

Biserica Adventistă I, Construită între 1982 – 1984 

Biserica Adventistă II, Construcţia a fost terminată în 1998. 

Meşteşuguri specifice: Comuna Matca este o localitate renumită prin producția sa de legume, cultivate 
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mai ales în solarii. Fondul funciar constituie principalul potențial natural al comunei, în cadrul căruia fondul 

funciar agricol reprezintă circa 94%. Aflată la mai puţin de cinci kilomteri de municipiul Tecuci şi la circa o 

sută de Galaţi, comuna Matca este zona din judeţ cu cea mai mare suprafaţă cultivată cu legume în spaţii 

acoperite, respectiv 685 de hectare dintr-un total de 955 de hectare de teren. Matca a fost înscrisă şi pe 

„harta internaţională” a producătorilor. Şi asta pentru că roşiile de Matca, „marca înregistrată” a localnicilor, 

au ajuns deja şi prin pieţele de peste hotare (Republica Moldova, Rusia şi Polonia). 

 

 

MOVILENI 

 

Comuna Movileni este situată în zona vest-centrală a judeţului Galaţi, la graniţa cu judeţul 

Vrancea, pe DJ 252, care leagă cu DN 25 Galaţi-Tecuci. Se află la o distaţă de cca 20 km de 

municipiul Tecuci.  

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Baraj - lac de acumulare Movileni 

Edificii Religioase: Biserica Sf. Voievozii de Jos, Construită în 1911-1914, hramul "Sfinții Arhangheli Mihail 

și Gavril" 

Biserica Sf. Voievozi i de Sus, Construită în jur de 1862, Hram:Sf. Arh. Mihail și Gavril. 
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MUNTENI 

 

Comuna Munteni cuprinde 4 sate: Munteni, Frunzeasca, Ţigăneşti, Ungureni, fiind aşezată în 

partea de nord-vest a judeţului Galaţi. Comuna Munteni este situată în Câmpia Tecuciului, în 

apropierea Colinelor Tutovei.  

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Sit arheologic - cod RAm 75285.01 epoca bronzului, epoca medievală, neolitic, eneolitic 

Edificii Religioase: Biserica Sf. Vasile, Construită în 1937-1952, Biserica Sf. Voievozi, Construită în jur de 

1829 

Case celebre: ANSAMBLUL CONACULUI NESTOR CINCU, COD LMI (LISTA MONUMENTELOR ISTORICE): 

GL-II-M-B-03124 
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Figură 49 Sursă: http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=3282 

Familia Cincu are în spate doua secole de istorie, iar donația sediului pentru muzeul din Tecuci și donația 

pentru spitalul din Tecuci au fost doar episoade ale acestei "conviețuiri‘‘. Ea a constituit o adevărată mană 

cerească pentru Tecuciul de la sfârsitul secolului al XIX-lea și începutul veacului următor. Averea familiei era 

însă cu mult mai mare: păduri, teren agricol și alte imobile. 

Un alt membru al familiei Cincu este Nestor Cincu, fratele lui Theodor Cincu. Nestor Cincu avea în Tecuci 

ateliere mecanice, unde sub conducerea lui Octav Onicescu, viitorul matematician, funcționa o uzină care 

producea și îmbutelia hidrogenul necesar aerostatelor de observație pe malul Siretului. 

Proprietatea de la Țigănești, com. Munteni, a cărui proprietar era același Nestor Cincu, a fost construită și 

decorată potrivit gustului rafinat de care a dat dovadă întrega familie Cincu. 

Ansamblul conacului Nestor Cincu se compune din parc, conac și foișor. După naționalizare ansamblul 

conacului, a fost transformat în sediul I.A.S. Tecuci, pentru ca după 1990 să intre în proprietatea unei firme 

cu domeniul de activitate în agricultură. 

Cladirea a fost proiectată și construită în ultimul deceniu al sec. al XIX-lea de arhitectul C.Culluri. Edificiul se 

dezvoltă pe verticală, având parter și etaj. 

Organizarea spațiului interior amintește de saloanele încăpătoare ale caselor boierești, bine iluminate pe 

cale naturală, cu uși masive de înalțime mare, pentru estetica și asigurarea comunicării facile între încăperi 

dezvăluie gustul pentru pitoresc și senzualitate al proprietarului. 

În interior întâlnim atât plafoane casetate, cât și plafoane simple, stucaturi colorate și picturi cu motive 

vegetale. Ușile, încoronate cu frontoane clasice, sunt pictate. Rămânem puternic impresionați de sobele din 

teracotă, cu sculpturi și decorații, precum și de suporții pentru cornize. 
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Figură 50 Sursă: http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=3286 

CONACUL POETULUI COSTACHE CONACHI, Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): GL-IV-m-B-03148 

Conacul a aparținut lui Costache Conachi, comis, ispravnic, logofăt și vel vornic, dar, mai presus de toate 

aceste titluri nobiliare, precursorul poeziei moderne romănești. Din căsătoria sa cu Smaranda Negri s-a 

născut Ecaterina, căsătorită în 1846 cu caimacamul Nicolae Vogoride. La căsătoria lor care a avut loc la 

conac a participat și domnul Mihail Sturdza. 

 

Figură 51 Sursă: http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=3237 
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Nicolae Vogoride a adus conacului de la Țigănești mai multe modificări între care și amenajarea unei săli a 

tronului datorită dorinței sale de a ocupa tronul Moldovei. Dupa câțiva ani cei doi au divorțat, iar proprietar 

a devenit Emanoil Vogoride, unul dintre fiii Ecaterinei și ai lui Nicolae. Emanoil a vândut conacul și moșia de 

la Țigănești lui Tache Athanasiu, mare proprietar de terenuri și prefect liberar al județului Tecuci. 

Prin testamentul încheiat la 27 decembrie 1897, Athanasiu a lăsat conacul și moșia de la Țigănești 

Academiei Române. Dupa moartea sa, în anul 1900, moștenitorii au atacat testamentul fără succes. 

Conform dorinței testamentare, Academia Română a înființat la Conacul de la Țigănești "Școala de 

Agricultura a Academiei. În anul 1912, Academia a construit două aripi laterale și a modificat fațada în stil 

neoclasic. Cutremurul din 1940 și-a pus serios amprenta asupra conacului, acesta fiind reparat de Academia 

Română în 1942. 

Dupa instaurarea regimului comunist, Conacul de la Țigănești a suferit o serie de modificări atât ca 

proprietari, cât și ca destinație. În 1974 proprietar a devenit Combinatul Siderurgic Galați, pentru ca după 

evenimentele din 1989, respectiv în anul 1999 Conacul să intre în proprietatea unei societăți desprinse din 

Combinatul Siderurgic "Sidex"Galați. 

POARTA CONACULUI POETULUI COSTACHE CONACHI, Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): 

GL-II-m-B-03123 

Conacul de la Țigănești înălțat probabil, pe locul casei vechi, după instrucțiunile și pe cheltuiala lui Costache 

Conachi, a fost modificat din nou de Nicolae Vogoride, “turcescul ginere” al lui Conachi. Aceste modificări au 

fost făcute mai ales în interior. Parcul din jur care se întindea pe 70 ha a fost amenajat de Cocuța (Ecaterina 

Conachi, fiica lui Costachi Conachi, și soția lui Nicolae Vogoride). 

Poarta conacului, triumfala, construită în stil neogotic, se poate vedea în partea de sud a conacului. Poarta 

este compusă din trei corpuri, corpul central prevăzut cu intrarea monumentală, în formă de arc ogival, 

prezintă o rozetă, iar deasupra o terasă este străjuită de creneluri. Doi contraforți în trepte se află dispuși pe 

fațada sudică și nordică a corpului central. Accesul în turnul central ( pe terasa corpului central) are loc prin 

cele două corpuri laterale pe o scară în spirală. 

Corpurile laterale, mai scunde decat corpul central, au pe fațadele dinspre sud și nord câte o fereastră 

îngustă, înaltă, cu arc ogival, deasupra cărora se află câte o rozetă de dimensiuni mai mici decât rozeta de pe 

corpul central. Ansamblul acesta, fereastra înaltă, îngustă, în formă de ogivă și rozetă mică de deasupra 

conferă zveltete edificiului. 

Pe celelalte fațade, corpurile laterale prezintă doua intrări cu arce ogivale, oarbe. Corpurile laterale prezintă 
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pe colțuri câte un contrafort pe toată înaltimea fațadei și de fiecare parte a ei.  

La șapte ani de la moartea mamei sale (1881), Emanoil Vogoride Conachi vinde moșia cu conacul de la 

Țigănești lui Tache Anastasiu - mare proprietar de pământ și prefect liberal al județului Tecuci (1878-1898). 

La rândul său, el le va lăsa prin testament (27 dec. 1897) Academiei Române. 

 

Figură 52 Sursă: http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=3257 

 

FOISOR, Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): GL-II-m-B-03124.02  

Ansamblul conacului Nestor Cincu se compune din parc, conac și foișor. Băuturile fine, vechi, erau ținute la 

subsolul Foișorului, care la parter avea o sală mare unde, ferit de arșița verilor fierbinți sau de gerul aspru al 

iernilor, puteai degusta în liniste vinurile vechi, punând la cale treburile țării sau afacerile. 
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Figură 533 Sursă: http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=3291 

 

NĂMOLOASA 

 

Asezarea geografica: Comuna Nămoloasa este situată la 50 km sud-vest de Galaţi, Pe DJ 204N 

La 35 km de Focşani şi 45 km de Brăila 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Rezervaţii Naturale: Câmpia Siretului Inferior, Râul Siret 

Vizitarea satului Crângeni, oază de linişte şi puritate 

Edificii Religioase: Biserica “Sf. Dumitru” (1809)  
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NEGRILEŞTI 

 

Comuna se întinde pe direcţia nord-sud, situându-se la 12 km de Tecuci şi la circa 30 de km de 

Bârlad, fiind străbătută de DJ240. La doar 4 km, spre Berheci, se găseşte drumul european E581. 

Principalul curs de apă este Bârladul, în care, în partea de sud a comunei (în Slobozia Blăneasa), 

se varsă şi râul Blăneasa. 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Edificii Religioase:  

Biserica Slobozia Blăneasa 

Biserica Sf. Nicolae, Construită în jur de 1855 

Arheologii au scos la iveală urme ale culturii Criș, întâlnită în toată Lunca Bârladului. 

Obiceiuri: Hramul Bisericii 6 decembrie 
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NICOREŞTI 

 

 

Comuna Nicoreşti se află aşezată în judeţul Galaţi, în partea de nord-vest, la o distanţă de 18 km 

de municipiul Tecuci, 10 km de comuna Buciumeni şi 7 km de cea mai apropiată gară 

CFR-Cosmeşti.  

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Cea mai mare parte a teritoriului administrativ al comunei Nicoreşti aparţine unităţii majore Câmpia 

Română – Câmpia Tecuciului şi doar o mică parte din zona de nord vest a teritoriului,  se încadrează în 

Podişul Moldovenesc (şi anume în Podişul Bârladului, colinele Tutovei sau piemontul Nicoreştilor). 

Reţeaua hidrografică este tributară râului Siret, care pătrunde pe teritoriul judeţului Galaţi la vest de 

localitatea Poiana. Documentele evului mediu consemnează folosirea intensă a Siretului pentru circulaţie şi 

negoţ, precum şi a forţei sale hidraulice la celebrele mori de apă. 

Edificii Religioase:   

GL-II-m-B-03086 Biserica "Naşterea Maicii Domnului” - În centrul satului Negustori (1728)  

GL-II-a-B-03087 Ansamblul bisericii "Adormirea Maicii” În centrul satului Domnului- Serdaru (1780) 

GL-II-m-B-03087.01 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” - Serdaru, În centrul satului (1780) 

GL-II-m-B-03087.02 Turn clopotniţă, În centrul satului (1780) 

GL-II-a-B-03088 Ansamblul bisericii "Sf. Nicolae” - Banu Lângă primărie (1807) 
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GL-II-m-B-03088.01 Biserica "Sf. Nicolae” - Banu Lângă primărie (1807) 

GL-II-m-B-03088.02 Zid incintă Lângă primărie (1807) 

Biserica “Sf. Voievozi” (1760) 

Obiceiuri: Ziua localitatii Nicorești (august) 

Meşteşuguri specifice: PODGORIA NICOREŞTI -  povestea podgoriei Nicoreşti nu poate fi spusă fără să 

amintim de Domnul Moldovei, Ştefan cel Mare. Se spune că, în drumul său către hotarele de sus ale 

Moldovei, Domnitorul ar fi cerut să i se aducă vin roşu de la “baba aceea”, referindu-se la vinul din Băbească 

Neagră, numit şi Cracană. “Cracana de Nicoreşti este o licoare pentru sfinţi – mai păcătoşi, aşa ca noi”, 

spunea Ion Neculce în Cronicile sale. Majoritatea atestărilor documentare ale acestei plantaţii viticole fac 

referire la diverse tranzacţii de vii. Asa cum menţionează Dimitrie Cantemir în "Descrierea Moldovei", în 

1716, podgoria era considerată una dintre cele mai importante din Moldova, după Cotnari, Huşi şi Odobeşti. 

Podgoria este situată în partea de est a României, între râurile Siret şi Bârlad, iar spre nord-vest se întinde 

până la Priponeşti. Centrul podgoriei se află la o altitudine de 250 de metri. Plantaţia viticolă de la Nicoreşti 

este caracterizată mai mult prin vinurile ei roşii seci de consum curent, de calitate superioară sau cu 

denumire de origine controlată. Vedeta acestei zone este Băbească Neagră. În timp, cuvintele “Babească” şi 

“Nicoreşti” au devenit sinonime. 

Acestea sunt două sintagme care se completeză reciproc şi nu pot fi separate. O alta “neagră de Nicoreşti” 

este Fetească, un soi care se simte foarte bine pe solul fertil din zona. Mare parte din soiurile care cresc la 

Nicoreşti sunt cele pentru vin, soiurile de masă fiind mai mult reprezentate de nişte butuci răzleţi. Printre 

vinurile albe, cel mai reprezentativ este Feteasca Albă. Alte soiuri care se întalnesc pe acestă podgorie sunt: 

Cabernet Sauvignon, Merlot, Oporto, Burgund Mare, Feteasca Regala, Riesling Italian, Aligote, Muscat 

Ottonel. În prezent, vinurile roșii şi albe de Nicoreşti sunt exportate în Anglia, Germania şi Israel. 

Traseu turistic: sat Ionășești - Colinele Tutovei - Câmpia Tecuciului/râul Siret - Dl. Deleanu – Biserica "Sf. 

Voievozi" 17609 

 

 

 

                                                 
9 Sursa: http://www.e-calauza.ro/index.php?afiseaza=trasee-turistice-galati 
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OANCEA 

 

Oancea este situată pe malul drept al râului Prut, la 57 km nord de oraşul Galaţi şi la 7 km vest 

de oraşul Cahul din Republica Moldova. Localitatea Oancea este traversată de Drumul Național 

26 Galați-Murgeni și Drumul Județean 242E Oancea-Băneasa.Comunicarea cu principalele orașe: 

Galați-Iași-Huși se efectuează cu autobuze și microbuze. Punct trecere vama - internațional 

spre/de la Republica Moldova 

OBIECTIVE TURISTICE  

Poziţia satului este pitorească, case aşezate pe cele 2 coline despărţite de pârâu, care coboară până aproape 

de malul Prutului. Pe teritorul comunei se află două bălţi mari: Şovârca, la nord de Oancea (cca 200ha) şi 

balta Maicăş (400ha) la sud de Slobozia Oancea, amândouă formate din vărsăturile Prutului. 

Rezervaţii Naturale: "Parcul natural din lunca Prutului" ofera perspective in: turism, piscicultura, 

crescatorii de rate, gaste. 

Edificii Religioase:  

Biserica cu hramul Sf.Gheorghe construită în anul 1923 și renovată în anul 2007 

Biserica Adormirea Maicii Domnului construită în anul 1824 

Biserica Sfânta Treime construită în anul 1998 

Monumente istorice:  

Cimitirul Eroilor căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial 



 
 

STUDIU PRIVIND POTENŢIALUL TURISTIC AL JUDEŢULUI GALAŢI -ETAPA 1- IDENTIFICARE ȘI CLASIFICARE A FORMELOR DE 
TURISM PRACTICABILE ÎN JUDEŢUL GALAŢI, VIZÂND DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITORIULUI 

 

163 

 

Troiţa lui Ştefan cel Mare şi Sfânt   

Monumentul Eroilor căzuţi în Războiul pentru Independenţă (1877) şi Primul Război Mondial (1916-1918),  

Monumentul Eroilor Onceni căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial. 

Meşteşuguri specifice: Iniţierea unei mărcii de vie "OANCEA", unde soiul de vin "MERLOT" a fost premiat 

cu cinci medalii de aur 

. 

PECHEA 

 

Localitatea se află situată în partea de sud a judeţului Galaţi, de-a lungul drumului judeţean 251, 

la 43 km de Municipiul Galaţi şi 45 de km de Municipiul Tecuci şi la 16 km de calea ferată, staţia 

CFR Independenţei 

OBIECTIVE TURISTICE 

Comuna este străbătută de râul Suhurlui care transportă cantități foarte mici de apă, cu excepția zilelor 

bogate în ploi torențiale cand apele pârâului ies din matcă. Râul trece prin centrul comunelor Pechea, 

Slobozia Conachi, Piscu și se varsă în Siret. 

Edificii Religioase: Biserica "Adormirea Maicii Domnului" 
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Figură 54 Sursa: http://stone.bvau.ro/infoghid/images/8/82/Pechea4.jpg 

 

Personalităţi din Pechea: 

Lucian Bute - campion IBF la categoria supermijlocie 

Cristian Ciocan - campion la categoria supergrea 

Steluţa Luca - fostă mare jucătoare de handball în prezent antrenor secund la Oltchim Râmnicu Vâlcea 

PISCU 

 

Localitatea este situată pe DN 25, la 30 km față de municipiul Galați și 48 km față de municipiul 

Tecuci și are în componență doua sate: Piscu și Vameș.  

Transportul rutier pentru comuna Piscu și satele învecinate este asigurat de microbuzele de pe 

ruta Tecuci-Galați care traversează la intervale de 15 min în ambele sensuri. 
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OBIECTIVE TURISTICE 

Edificii Religioase: Biserica Adormirea Maicii Domnului 

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Comuna Piscu, este slujită de un adevarat Slujitor al Domnului 

reprezentat prin Preotul Bahrim Emilian, care a adus o contribuție importantă la ridicarea acestei biserici, 

precum și la consolidarea activităților religioase în această Comună. Datorită lui și altor asemenea preoți ca 

el, credința ortodoxă va triumfa întotdeauna. Iar creștinii le vor urma întotdeauna învățăturile. Îi urez 

Preotului Bahrim Emilian toate cele bune, sănătate și multă putere de muncă și un călduros "La mulți ani" 

pentru anul 2012, iar Comuna Piscu, să fie mândră că are un asemenea preot. 

Meşteşuguri specifice: „Colindiţa” din Piscu,  

Traseu turistic: Piscu - comuna - Lunca Siretului/râul Geru - Biserica "Adormirea Maicii Domnului" 178510 

 

POIANA 

 

Comuna este situată la 29 km de Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, iar legătura cu aceasta se face 

prin drumul comunal 73, prin drumul judeţean 252 şi drumul naţional Tişiţa-Tecuci-Bârlad-Vaslui. 

Comuna Poiana are următoarele vecinătăţi: la nord comuna Homocea, judeţul Vrancea; la est 

comuna Buciumeni; la sud comuna Nicoreşti; la vest râul Siret 

 

                                                 
10 Sursa: http://www.e-calauza.ro/index.php?afiseaza=trasee-turistice-galati 
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OBIECTIVE TURISTICE 

Pădurea din comuna Poiana, platoul pe care se află situată vechea cetate Piroboridava Poiana, precum şi 

lacul de acumulare de pe râul Siret oferă posibilitatea locuitorilor de a-şi petrece timpul liber şi de a 

dezvolta turismul. 

Antica Piroboridava a fost delimitată de marele istoric şi arheolog Vasile Pârvan, în 1926, când a identificat 

„Cetăţuia” după indiciile geografului Ptolemeu, 90-165 d. Hr., care menţiona Piroboridava ca veche cetate a 

geţilor (dacilor). „În urma cercetărilor continuate de arheologul Radu Vulpe şi soţia sa Ecaterina 

Dunăreanu-Vulpe, la Poiana, au fost scoase la iveală peste 20.000 de obiecte de ceramică, între ele obiecte 

de uz casnic specifice perioadei geto-dacilor din veacurile I î. Hr. şi I d. Hristos”, spune Laurenţiu Groza, 

directorul Muzeului de Istorie Tecuci.  Aşezată pe un pinten de deal, în apropierea confluenţei dintre Siret 

şi Trutuş, astăzi, bătrâna Piroboridava ar putea deveni un loc care ar reda puţin aer aşezării gălăţene. 

 

Figură 55 Sursă: http://www.viata-libera.ro/media/k2/items/cache/add46d468029fb88aefc2017577f8db9_XL.jpg 

 

Aşezare fortificată: GL-I-m-A-02989.03 Aşezare fortificată "Cetăţuia de la mal”Piroboridava, sat POIANA; 

comuna POIANA, Hallstatt, Cultura Basarabi 

GL-I-m-A-02989.04 Aşezare fortificată "Piroboridava"Cetăţuia de la mal”, sat POIANA; comuna 

POIANA ,1600 a. Chr, Epoca bronzului 

Edificii Religioase: Biserica Ortodoxă Poina 
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PRIPONEŞTI 

 

Comuna se află situată pe DN 24, la 28 km de Tecuci şi la 120 km de municipiul Galaţi 

OBIECTIVE TURISTICE 

Balta "Pripoana Albastră" – unde se practică pescuitul sportiv: caras şi crap 

Edificii Religioase: Biserica Sf. Voievozi, Hram:Sf. Arh. Mihail și Gavril, Construită în jur de 1830-1840, 

Biserica Adventistă, Construită în 1990 

Trasee turistice: Priponești - comuna - Terasele râului Bârlad - Podișul Tutovei - Biserici "Sfintii Voievozi" 

1790 și "Buna Vestire" 180911 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Sursa: http://www.e-calauza.ro/index.php?afiseaza=trasee-turistice-galati 
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RĂDEŞTI 

 

Rădeşti este o comună situată în nordul judeţului Galaţi, într-o zonă deluroasă, pe drumul 

Galaţi-Bârlad, la aproximativ 100 km de municipiul reşedinţă de judeţ, Galaţi. 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Muzee şi colecţii: Muzeul satului Rădeşti 

Edificii Religioase: Biserica Sf. Nicolae, Construită în 1923-1937. 

Obiceiuri: Păstrarea tradiţiilor prin formaţia "Rădeşteanca" 

 

 

Figură 56 Sursă: http://radesti.infoprimarie.ro/?section=articolePage&idCapitol=9&lang=Ro# 
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REDIU 

 

OBIECTIVE TURISTICE Comuna este aşezată în bazinul hidrografic Siret, principalele ape fiind 

Suhurlui şi Lozova., Pădurea Plevna 

Edificii Religioase: Biserica Sf. Voievozi, Hram:Sf. Arh. Mihail și Gavril, Construită în 1916-1929 

Obiceiuri: Anual în Pădurea Plevna, de lângă comuna Rediu se organizează "Festivalul Bujorului", un festival 

care promovează tradiţiile locale şi încurajează protejarea mediului. Acest festival este una din cele mai 

populare serbări câmpeneşti din judeţul Galaţi şi se datorează existenţei în imediata vecinătate a comunei, a 

unei arii protejate, dedicată bujorului românesc şi altor specii rare. Ocrotit de lege, bujorul este o floare de 

o frumuseţe deosebită ce înfloreşte la jumătatea lunii mai, prilejuind numeroase sărbători în judeţul Galaţi. 

SCÂNTEIEŞTI 

 

Comuna Scânteieşti are poziţie relativ centrală în cadrul judeţului Galaţi, fiind situată la o 

distanţă de 40 km de municipiul Galaţi.  
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OBIECTIVE TURISTICE - Localitatea Scânteieşti se desfasoară în exclusivitate pe câmpia înaltă cu 

cote ale terenului cuprinse între +90,0 în zona de sud -est și +140,0 în partea de nord-vest. Pantele sunt 

cuprinse între 6-12%. La limita dintre câmpia înaltă și zona de trecere sunt prezentate ravene împădurite. 

Edificii Religioase: Biserica Sf. Petru şi Pavel din Fântânele, construită în anul 1895 şi Biserica Sf. Gheorghe 

din Scânteieşti construită în anul 187 

 

Figură 4 Sursă: http://www.panoramio.com/photo/35187581?source=wapi&referrer=www.biserici.org 

 

SCHELA 

 

Comuna Schela se află în judetul Galaţi, în partea de est a României aproape de locul în care râul 

Siret se varsă în Dunăre. 
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OBIECTIVE TURISTICE 

Edificii Religioase: Biserica Cuvioasa Paraschiva 

 

Figură 58 Sursă: http://www.panoramio.com/photo/20626019?source=wapi&referrer=www.biserici.org 

ŞENDRENI 

 

Comuna Șendreni este situată în partea de sud a județului Galați, la 10 km distanță de municipiul 

Galați și 30 km distanță de municipiul Brăila și face parte din regiunea de dezvoltare Sud-Est a 

României. Câi de access - DN 25, la 10 km distanță de portul Galați. 

OBIECTIVE TURISTICE - Balta Cătusa, Dealul Spanului, Lacul Mălina 

Rezervaţii Naturale: Rezervația paleontologică “Barboși Tirighina” :  
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GL-I-s-B-02994 – Aşezare - sat ŞENDRENI; comuna ŞENDRENI - "Casa lui Secan”, pe malul de V al bălţii 

Mălina, la 2 km S de sat Smârdan, sec. X - XI, Epoca migraţiilor 

GL-I-s-B-02995 Situl arheologic de la Şendreni - Lângă Fabrica de cherestea, pe malul stâng al Siretului 81  

Acest vestigiu arheologic atat de cunoscut marca graniţa cea mai nordică a Imperiului Roman și pornea din 

vestul cetatii Tirighina (Gherghina) spre nord, cotea apoi în dreptul satului Cişmele spre est prin satul Odaia 

Manolache până la Tulucești, peste lacul Brates, până în Republica Moldova de astăzi. 

GL-I-m-B-02995.01 - Aşezare sec. X – XI - Lângă Fabrica de cherestea, pe malul stâng al Siretului -, Epoca 

migraţiilor 

GL-I-m-B-02995.02 - Aşezare Epoca romană - Lângă Fabrica de cherestea, pe malul stâng al Siretului 

GL-I-m-A-02974.03 Valul lui Traian sec. II - III p. Chr., Epoca romană. sat ŞERBEŞTII VECHI; comuna 

ŞENDRENI 

Edificii Religioase: Biserica Sf Arhangheli Mihail şi Gavril din satul Şendreni, Manastirea Sf Trifon 

Pensiuni turistice: Hanul de la Şendreni (Total camere: 4 de camere - 8 locuri ), (Pensiunea Siret 16 locuri 

în 8 camere ) 

 

SLOBOZIA CONACHI 

 

 

OBIECTIVE TURISTICE Rezervaţii Naturale: Balta Siretului - 15 km, Pădurea Bălţata - 7 km, Resursele 

naturale de care dispune comuna sunt: țiței, nisipuri, pietrișuri. 
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Edificii Religioase: Biserica “Pogorarea Sf. Duh”  

Case de cultură: Cămin Cultural Slobozia Conachi 

 

 SMÂRDAN 

 

Comuna Smârdan este situată în partea de sud a judeţului Galaţi, la 10 km distanţă de 

municipiul Galaţi; 

 

OBIECTIVE TURISTICE Pădurea Miloş; - Pădurea Paiului; Valul lui Athanaric: GL-I-m-A-02974.01 

Edificii Religioase: Biserica ortodoxă ''Sf. Voievozi'' (Cismele ), Biserica Intrarea în Ierusalim (Smârdan) 

Evenimente locale: - Hramul Bisericii din Smârdan – 14 oct.; - Hramul Bisericii din Cismele – 8 nov. 

Obiceiuri: Smârdanul are dansuri specifice inspirate din cunoscutele jocuri populare „Atacuta”, „ Coasa” , 

„Ardeleneasca„ și hore simple, deosebindu-se de comunele din împrejurimi. 
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SMULŢI 

 

Comuna Smulti se află situată pe DJ 251C, la 65 km de municipiul Galați, 18 km de Târgu Bujor, 

respectiv 35 km de Tecuci. 

 

OBIECTIVE TURISTICE - Podișul Covurlui, Râul Perisani 

Edificii Religioase: Biserica “Sf. Nicolae” (1810), Biserica “Sf. Voievozi” (1831), Biserica “Sf. Gheoghe” 

(1849) 

Case de cultură: Căminul Cultural a fost construit în anii 1969-1970 în partea centrală a comunei, alături 

de fosta şcoală generală. Este o clădire monumentală cu etaj, ce are o sală de spectacole cu o capacitate de 

350 de locuri. La origini Căminul Cultural a fost fondat în anul 1911 de Ene I. Patriciu, sub numele de „Casa 

de Sfat şi Cetire” care din 1915 s-a numit „Casa de Sfat şi Cetire Principele Carol”. Ulterior, se va numi (între 

anii 1936-1948) „Căminul Cultural Ene I. Patriciu”. Până în anul 1948 Căminul Cultural şi-a avut sediul în 

localul de şcoală, ridicat în 1925, apoi în diferite sedii până când, se construieşte actualul sediu unde îşi mai 

au sediul: biblioteca comunală şi poşta. 

Monumente: primul este închinat eroilor din Războiul de Independenţă (1877-1878) şi Primul Război 

Mondial, construit în atelierele L. Franceschini din Bârlad, în anul 1923 

Cel de-al doilea, a fost ridicat în 1996 şi a fost închinat eroilor căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial. 
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SUHURLUI 

 

Comuna Suhurlui este amplasată în partea central - estică a județului Galați, la o distanță de cca. 

30 km față de granița estică, cu Ucraina, și de cca 42 km față de municipiul Galați, reședința 

județului cu același nume. Ea se învecinează la nord cu comuna Băleni, la est și la sud cu comuna 

Rediu, iar la vest cu comunele Costache Negri și Cudalbi. 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Monumente ale naturii: Din punct de vedere morfologic în cuprinsul localității se disting trei zone care 

se desfășoară paralel cu cursul apei, după cum urmează : 

Zona de luncă - care se dezvoltă de-a lungul pârâului Suhurlui, pe lățimi mari (250 m - 500 m). 

Zona de trecere dintre luncă și câmpia înaltă - se dezvoltă pe lățimi între 100m și 200 m , de o parte și de 

alta a luncii , iar cotele terenului ating + 60 m , +70 m. 

Zona câmpiei înalte - cu valori ale cotelor terenului cuprinse între + 60 m și +70 m pe versantul de vest, 

unde valoarea medie a pantei este de 6 %. ; pe flancul de est cotele se înscriu între + 70 m și + 110 m , iar 

panta naturală atinge 11 %. 

Rețeaua hidrografică: Comuna Suhurlui se situează, din punct de vedere hidrografic, în bazinul de ordinul I 

al râului Siret, notat în Atlasul cadastrului apelor din România cu XII. 

Unicate în lume: Valul lui ATHANARIC  

(perioada daco-romana) din zona localitatilor : Stoicani (Foltești) , Fanranele – Scanteiesti,  
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Cuca, Suhurlui – Plevna (Rediu) , Baleni, Maciseni (Corni), Valea Marului, Cudalbi, Matca,  

Corod, Munteni, Tepu, Buciumeni. – etapa I – II. 

Case celebre: Casa Rurală „Ioan Avram Dunăreanu" Suhurlui, a fost ridicată de Andone şi Maria Avram, o 

familie de ţărani gospodari veniţi din fosta comună Oasele (în prezent Rediu), în localitatea Suhurlui, 

aşezată de o parte şi de alta a pârâului cu acelaşi nume, între două coline ale dealurilor Covurluiului. 

Casa este compusă din două camere spaţioase, una de oaspeţi şi alta pentru şedere, separate de o tindă 

(sală) şi chiler, iar în faţă cu prispă şi cerdac. 

Din lipsă de mijloace materiale, imobilul a intrat într-un proces de degradare care s-a accentuat, astfel încât 

în perioada 1993-1994 a devenit nelocuibil. 

În aceste condiţii, judecătorul Ioan Avram Dunăreanu, fiul lui Andone şi al Mariei Avram, în intervalul 

1994-1997, a demarat lucrările de reabilitare a imobilului, păstrând amplasamentul, stilul şi 

compartimentarea. 

În anul 2007, Ioan şi Elisabeta Avram Dunăreanu, donează casa părintească împreună cu o colecţie variată 

de bunuri etnografice, Muzeului de Istorie Galaţi 

Prin organizarea expoziţiei „Ambient tradiţional ţărănesc" s-a încercat recompunerea unui interior 

caracteristic lumii de la sate, prin păstrarea trăsăturilor specifice culturii româneşti şi valorificarea ştiinţifică 

a bunurilor culturale de factură etnografică. 

 

SUCEVENI 

 

Comuna este situată în NE judeţului, la 80 km de municipiul Galaţi, reşedinţa de judeţ, fiind 

alcătuită din satele Suceveni şi Rogojeni. Suceveniul are ca vecini la S – comuna Oancea, la N – 
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comuna Cavadineşti, la V – comuna Băneasa, la E – râul Prut.  

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Ape: Prut, Horincea , Oarba, Lacul Pochina 

Rezervaţii Naturale: Arie protejată - Pădurea Poganeşti, 40 ha, Arie protejată - Balta Leahu, 80 ha 

Rezervaţia naturală pădurea Pogăneşti, situată pe dealurile Pogăneşti, Crângului şi Cocoşului, pe o suprafaţă 

de 478 ha. Este rezervaţie naturală, forestieră şi botanică din 1978, fiind ocrotit un sector în care predomină 

gorunul şi teiul. Pădurea Pogăneşti are 40 ha, de acelaşi statut de arie protejată, ca şi ea, bucurându-se Balta 

Leahu, care se întinde pe 80 ha. Aici se pot prinde capturi de biban, caras, crap, plătică, şalăui, somn, ştiucă. 

Lacul Pochina este situat în bazinul hidrografic al Prutului Inferior, pe raza satului Rogojeni-comuna Suceveni 

şi ocupă o suprafaţă de 74,8 ha. Este rezervaţie naturală de interes naţional şi zonă de importanţă 

avifaunistică deosebită, fiind inclusă în Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului. Ihtiofauna cuprinde crap, caras, 

somn, ştiucă, şalău etc. 

Muzee şi colecţii: Casa Muzeu, coordonată de Mariana CILICHIDREANU, situată între Şcoala Gimnazială 

‘’Vasile Burlui’’ şi Biserică, înfiinţată în 1972, după câte se pare, deţine, conform inventarului făcut în 

decembrie 2012, un număr de 49 de obiecte cu o valoare de inventar de 6,31. Mircea Petrescu-Dâmboviţa, 

nota în ‘’Călătorie de cercetare arheologică în judeţul Covurlui: (24 Aprilie-14 Mai 1939): Extras’’, apărută la 

tipografia gălăţeană George Jorică în 1941, că în muzeul şcolii primare din Rogojeni se găsise un topor de 

luptă de piatră din Epoca bronzului, care a fost descoperit în malul moldovenesc al Prutului, la cotul Loitrei, 

în anul 1937, de către doi pescari, Costică Dumitrescu şI Hristache Stratulat. 

Edificii Religioase: Biserica Adventistă - Rogojeni (Construită în 1990), Biserica Sf. Voievozi - Rogojeni 

(Construită în jur de 1880), Biserica Adventistă (Construită în 1997),  Biserica Sf. Împăraţi (Construită în 

1911-1916) 

Situri arheologice: Baza arheologică Stoborani - GL-I-s-B-02993 

Una dintre cele mai importante aşezări eneolitice de tip Stoicani-Aldeni a fost cercetată la 

Suceveni-„Stoborăni”, între 1968 şi 1977. Staţiunea arheologică este situată pe versantul de est a dealului 

Stoborăni, situat la egală distanţă de satele Rogojeni şi Cavadineşti, pe traseul şoselei 

Galaţi-Găneşti-Murgeni, într-o poziţie care oferă o largă vizibilitate asupra văii Horincea. Colina pe care se 

află aşezarea este terasată natural, orientată est-vest, flancată la nord şi sud de două ravene formate de 

izvoarele din zonă. Cunoscutul cercetător gălăţean, prof. Ion T. Dragomir a efectuat primele cercetări în 
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acest sit, având ca principal scop investigarea aşezării eneolitice fortificate, atribuită aspectului cultural 

Stoicani-Aldeni (cca 3800-3600 î.Chr.) (Dragomir 1983b). În decursul celor opt campanii de cercetări au fost 

deschise 17 secţiuni cu dimensiuni diferite, care au permis descoperirea a numeroase complexe arheologice 

eneolitice, dar şi din alte epoci istorice (epoca fierului, sec. III-IV, VI-VII, X-XI p.Chr., evul mediu mijlociu şi 

târziu). Cercetarea unei suprafeţe de peste 2000 mp a documentat prezenţa a două şanţuri de apărare 

duble, iar locuirea s-a derulat în cadrul a trei etape de dezvoltare în perioada eneolitică. Au fost descoperite 

gropi de bordeie, locuinţe de suprafaţă (dintre care 5 aveau platforme şi plan rectangular), vetre de foc, 

cuptoare, 28 de gropi pentru provizii şi gropi menajere, aşezarea fiind întărită cu două semicercuri duble de 

şanţuri de apărare. Alături de marea cantitate de material ceramic specific acestui aspect cultural, din 

cercetări a fost prelevat şi un bogat material litic şi osteologic constând în unelte, arme şi resturi faunistice. 

Obiceiuri: Hramul localităţii Suceveni - 21 mai - "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" 

Hramul localităţii Rogojeni - 8 noiembrie - "Sfinţii Mihail şi Gavril" 

Meşteşuguri specifice: 

Pesonalităţi de seamă: Spiridon POPESCU (n. 13 august 1864- d. 8 mai 1933) – scriitor, gazetar de mare 

succes, Dumitru BURLUI (n. 10 martie 1920 Galaţi, originar din Rogojeni-mort în 1983) -  chirurug de 

renume, specializat în chirurgia pulmonară şi cardio-vasculară, timp de 25 de ani a condus Clinica de 

Chirurgie Caritas, Alec HANŢĂ (n. 16 aprilie 1931,Soveja, Vrancea- fiul Marinei născută Oprea şi al lui 

Nicolae Hanţă, ţărani din Suceveni) – doctor în filologie, scriitor de mare succes, fost decan al Facultăţii de 

Limba şi Literatura Română de la Universitatea Bucureşti, Neculai SUVEJANU (n. 8 iunie 1932) – general de 

brigadă, Ioan SÂRBU (n. 17 septembrie 1933) – doctor în biologie, Tigelu SUVEJANU (n. 15 mai 1936)- 

profesor de filozofie, Ana MÂŞLEA (n. 3 februarie 1938- d. 30 decembrie 1985) – poet de notorietate, 

Constantin MARDAR (n. 15 noiembrie 1942) – ani de zile profesor şi director al şcolii din Rogojeni, Vasile 

BURLUI (n. 18 februarie 1943) – profesor universitar doctor, specializat în Protetica Dentară, preşedintele 

Universităţii ’’Apollonia’’ Iaşi, poet de renume, primul Cetăţean de Onoare al comunei din 21 mai 2013, 

Iulian DOBREA (n. 14 august 1945) – medic primar igiena alimentaţiei, fost director adjunct al Direcţiei 

Sanitare Galaţi şi al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi Siguranţa Alimentelor Galaţi, Nicolae MITROFAN (n. 10 

mai 1946) – Doctor Honoris Causa în psihologie, preşedinte al Colegiului Psihologilor din România, decanul 

Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei de la Universitatea Bucureşti, Mircea V. STAICU (n. 15 

noiembrie 1948) – profesor şi director la şcoala Câmpineanca, Vrancea, Vasile STROIA (n. 18 ocvtombrie 

1949) – profesor de matematică în Tecuci, Neculina (fostă Dudu) STAICU (n. 5 decembrie 1949) – inginer 

chimie alimentară, director tehnic Societatea Comercială de Industrializarea Laptelui Vrancea, Gheorghe 

ZGHEREA (n. 22 februarie 1950) – conferenţiar universitar doctor la Universitatea ’’Dunărea de Jos’’ Galaţi, 
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Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Chimie, Ioan (Nicu) DUDU  (n. 7 februarie 1951) – locotenent colonel de 

transmisiuni, Vasile BUJOR (n. 18 mai 1951) – unul dintre cei mai cunoscuţi piloţi militari din ţară, Spirache 

STASI (n.9 aprilie 1953) – ofiţer de carieră, locotenent colonel, Sicuţa MURGU (n. 25 aprilie 1953) – inginer 

agronom, primar comuna Vînători, Galaţi, Mariana PARINCU (Bujor) (n. 22 august 1954) – economist, şef 

departament resurse umane ArcelorMittal Galaţi, Ionel STROEA (n. 29 mai 1960) – electronist de renume, 

Aurel PRESURĂ (n.16 ianuarie 1961)- inginer în mecanică fină, director general adjunct SC Raja SA 

Constanţa, Cătălina ITICESCU (Mardar), (n. 7 iulie 1969)- conferenţiar universitar dr. Chimist, Iulian 

MARDAR (n.28 ianuarie 1972) – profesor engleză, Cornel POPA (n. 3 august 1973)- avocat de renume în 

Bucureşti, Arthur Viorel TULUŞ (n. 14 decembrie 1976) – lector universitar, conduce Catedra de Istorie, 

Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie de la Universitatea ’’Dunărea de Jos’’ Galaţi, Bogdan MÎŢĂ (n. 19 

decembrie 1977) – medic veterinar, Tiberiu TOFAN (n. 10 iunie 1983), programator Siveco România SA 

Ocupaţii: Podgorii cu renume (Dealul Bujorului) 

 

ŢEPU 

 

Comuna Ţepu este situată în partea de N-V a judeţului Galaţi şi este constituită, conform actualei 

legi de organizare administrativ-teritorială, din două sate: satul Ţepu, satul Tepu de Sus şi 

cătunul Berheci. Satele comunei sunt străbătute de drumuri comunale care asigură legăturile 

pe direcţiile Tecuci-Galaţi şi Tecuci-Bârlad; prin DC 76 se asigură legătura satului Ţepu de S cu DN 

24, respectiv municipiile Tecuci şi Galaţi în S şi municipiul Bârlad în N. 
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OBIECTIVE TURISTICE 

Câmpia Tecuciului (sud), Colinele Tutovei (nord, nord-vest), Râul Berheci, cel mai poluant afluent al 

Bârladului, Lacul vechi, un lac de dimensiuni reduse (nord, nord-vest) 

Situri arheologice:  Valul din epoca migrațiilor de la Țepu / ansamblu Valul lui Atanaric 

(Categorie: fortificație) , (Tip: Val), datare : sec. II - IVcod RAN: 77386.01.01, cod LMI: GL-I-m-A-02975.14 

Muzee şi colecţii: În incinta Centrului Cultural se află amenajat un mic muzeu, dacă se poate spune aşa, cu 

multe exponate, de a căror existenţă se fac responsabili cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială ,,Tudor 

Pamfile”. Sunt expuse aici obiectele ce se foloseau odinioară în fiecare casă de om gospodar, de la obiecte 

de uz casnic la plug şi alte unelte folosite la munca câmpului. Ne dorim şi se pare va deveni realitate în scurt 

timp,  amenajarea unei case rurale cu fonduri europene, pentru ca aceste exponate să fie amenajate 

într-un cadru corespunzător. 

Edificii Religioase: ,,Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” (Ţepu de Sus - Construită în jur de 1838), Biserica Sf. 

Nicolae (Construită în jur de 1855-1862) , Biserica Adventistă (Construită în 1992) 

Obiceiuri: Specifice comunei Ţepu sunt jocurile cu măşti, considerate a fi obiceiuri arhaice, agrare şi 

pastorale de tradiţie multimilenară, ce au loc cu prilejul Anului Nou. În trecut se organizau primăvara, când 

începeau muncile agricole, dar reforma calendarului roman din anul 46 î.e.n. fixează data de 1 ianuarie 

pentru începutul anului, în loc de 1 martie, şi de atunci are loc mutarea obiceiurilor din primăvară în plină 

iarnă. Măştile de Anul Nou, constituite în alaiuri de capre, cai şi urşi, în sunetul tălăngilor, al zurgălăilor, al 

fluierului şi tobelor, măştile străbat şi acum satele în ajunul şi în ziua de Anul Nou şi îşi au originea în 

îndepărtate rituri agrare şi pastorale, rituri care au evoluat şi s-au dezvoltat simultan cu riturile funerare şi 

cultul morţilor strămoşi. 

În săptămâna dintre Crăciun şi Anul Nou, în satele româneşti, cete de flăcăi se pregătesc pentru „urat”, 

respectând datinile şi obiceiurile din timpul sărbătorilor de iarnă. În ajunul Noului An, pe înserat, îşi fac 

apariţia „mascaţii”. Din repertoriul jocurilor cu măşti fac parte „Capra”, „Cerbul”, „Ursul”, „Căiuţii”, „Ţurca”, 

„Măştile umane”, „Malanca”. Jocurile cu măşti se practică, în funcţie de zonă, atât la Crăciun, cât şi între 

Crăciun şi Anul Nou, dar şi în ziua de Anul Nou şi a doua zi. 

Jocul Caprei ocupă un loc deosebit între jocurile cu măşti şi este un obicei străvechi, exponent peste veacuri 

al spiritualităţii populare şi care face parte din tradiţiile româneşti de iarnă. Păstrat şi astăzi în majoritatea 

aşezărilor româneşti, el cunoaşte cea mai complexă şi spectaculoasă formă de desfăşurare în satele din 

Moldova. Obiceiul este definit de costumul de „Capră” dar şi de celelalte elemente specifice: obiecte de 

recuzită, texte literare şi muzicale, dans. „Capra” este cunoscută în funcţie de zona etnografică sub nume 



 
 

STUDIU PRIVIND POTENŢIALUL TURISTIC AL JUDEŢULUI GALAŢI -ETAPA 1- IDENTIFICARE ȘI CLASIFICARE A FORMELOR DE 
TURISM PRACTICABILE ÎN JUDEŢUL GALAŢI, VIZÂND DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITORIULUI 

 

181 

 

diferite: „Bouriţă”, „Ţurcă”, „Cerb”, „Brezaie”. Ca desfăşurare obiceiul cunoaşte unele particularităţi de la o 

zonă la alta determinate de numărul şi de funcţiile ceremoniale ale celor care alcătuiesc ceata. Cea mai 

amplă ceată o are „Capra” moldovenească care a grupat în jurul nucleului principal de personaje, un număr 

impresionant de „mascaţi” (35-40 de personaje). În această componenţă, cetele parcurg întreaga aşezare 

sătească, din casă în casă, „Capra” fiind jucată pentru a aduce noroc şi belşug. 

Deşi nu se mai cunoaşte în totalitate sensul acestor semnificaţii şi simboluri, întreg procesul ritualic al 

acestor datini se desfăşoară respectând tradiţia transmisă din „tată în fiu”. Măştile de o adevărată măiestrie 

întruchipând diferite figuri mitologice, învaţarea dansului (jocul) ce îl vor executa cetele şi întreaga recuzită 

sunt pregătite din timp, necesitând multă atenţie şi respect, toate acordate acestor datini şi obiceiuri. 

Jocul ursului şi pregătirea costumului de urs pentru mascarada de Anul Nou se face din timp, cu o deosebită 

minuţiozitate. Jocul urşilor este imprimat după un ritual vechi, în care se mimează moartea ursului apoi 

reînvierea, rotirea acestora în cerc şi ridicarea pe toiag (bâtă), făcând parcă aluzie la depăşirea iernii a 

acestui animal prin hibernare şi venirea primăverii, simbol al regenerării vegetaţiei. Jocul urşilor este la fel 

de spectaculos ca şi cel al căiuţiilor fiind foarte apreciat. De menţionat este faptul că, jocului urşilor, este 

foarte asemănător de la o regiune la alta şi, uneori este întâlnit în mai multe sate învecinate. 

Jocul căiuţilor are o valoare deosebită pentru săteni, fiind unul dintre cele mai frumoase jocuri. Tinerii ce 

formează grupurile de căiuţi sunt foarte buni dansatori, manifestând prin joc dinamismul şi forţa vitală a 

tinereţii. Ei se îmbracă în cămăşi de culoare albă, iar capul şi gâtul animalului sunt acoperite cu pînză albă, 

peste care se lipeşte coama din păr de cal. Dansul căiuţilor inspiră curajul şi voinicia, vitejia celor ce plecau 

să-şi apere hotarele ţării. Tricolorul este întotdeauna prezent la costumele căiuţilor. Calul este un animal 

care înlătură spiritele rele. Prin dansul căiuţilor, de o frumuseţe deosebită, moldovenii credeau că înving 

răul care astfel nu îi urmăreşte şi în noul an. Dansul căiuţilor este exuberant, cu mişcări foarte rapide. 

În ceea ce priveşte dansurile populare specifice comunei Ţepu, amintim doar câteva mai reprezentative – 

„Studenţeasca”, „Mocanca”, „Sălcioara”, „Raţa” şi „Hangul”.  

Ansamblul folcloric ,,Cununiţa Ţepului” a fost constituit la finele anului 2008, la initiativa laudabilă a 

primarului comunei Ţepu, ec. Daniel Ţuchel. Acest ansamblu ce funcţionează sub autoritatea Consiliului 

Local Ţepu, urmăreşte urmatoarele obiective: conservarea şi promovarea valorilor morale, artistice ale 

comunităţii locale, păstrarea  şi cultivarea specificului spaţiului cultural în care îşi desfasoară activitatea, 

stimularea  creativităţii şi talentului, dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean,  naţional, 

internaţional, desfăşurarea  unor programe adecvate intereselor  şi preocupărilor populaţiei, valorificând 

şi obiceiurile tradiţionale – conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a ansamblului anexat 

Hotărârii nr. 2 din 31.03.2010  a Consiliului Local Ţepu. 
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TUDOR VLADIMIRESCU 

 

Comuna Tudor Vladimirescu este una din localitãțile rurale mari ale județului Galați și se aflã 

așezatã pe malul stâng al râului Siret, la distanță de 35 km sud-est de municipiul Tecuci și la 40 

km nord-est de municipiul Galați având o suprafatã de 5.552 ha. 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Rezervaţii Naturale: Principala rezervație naturală din județul Galați este localizată foarte aproape de 

comuna Tudor Vladimirescu, pe nisipurile din câmpia Tecuciului și anume la sud de localitateaLiești, în jurul 

satului Hanu Conachi, pe o fâșie de circa 4 km lungime și 0,5 - 1 km lățime având o suprafață de circa 84 ha 

și care se continuă până în lunca Siretului. 

Monumente ale naturii: Balta Tãlãbasca 

Se situeazã pe teritoriul administrativ al comunei Tudor Vladimirescu, respectiv în albia majorã a cursului 

inferior al râului Siret cu suprafața de 139 ha. Este un lac de luncã cu apã dulce din Câmpia Siretului Inferior, 

alimentat din Pârâul Cãlmãtui dar și din izvoare subterane. Flora este caracteristicã zonalor umede și este 

reprezentatã prin stuf, papurã, rogoz și altele ce oferã adãpost pentru pãsãrile de baltã sedentare cât și 

pentru celelalte specii de faunã de baltã. Speciile care cuibãresc în stufãrisul bãltii sunt egreta micã, rata 

micã, negâtul, lișita, gãinușa de baltã. Ihtiofauna este reprezentatã de specii specifice lacurilor cu apã dulce 

crap, caras auriu, salãu, știuca, biban, roșioara. 

Edificii Religioase: Mănăstirea Vladimirești 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tudor_Vladimirescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lie%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Hanu_Conachi
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Mănãstirea VLADIMIREȘTI este situatã la 4 km de comuna Tudor Vladimirescu între Galați și Tecuci, 

mănãstirea Vladimirești este un loc de pelerinaj și hranã sufleteascã pentru cei ce-i cunosc istoricul său îl 

aflã cînd ajung aici ca vizitatori. Este o mănãstire de maici cu sobor numeros aproape 200 de maici și se 

situeazã pe locul 3 în țarã ca numãr de personal dupã mănãstirile Agapia și Vãratec, dar pe primul loc între 

mănãstirile cu viețuire de obște. Construitã pe locul primei apariții Dumnezeiești în formã de cruce conform 

tradiției ortodoxe, are hramul Adormirii Maicii Domnului. La est de biserica mare este situat Paraclisul, iar la 

sud micul altar de varã. 

Poarta de la intrarea mănãstirii este tipic maramureșanã și a fost lucratã în 1992. De aici pornește drumul 

spre livadã, vie și iaz. Intrarea în incintã se face pe o alee strãjuitã de tei, trecând pe sub clopotnițã. 

MUZEUL- Deține 106 icoane vechi din secolele XVIII-XIX, aici se pãstreazã crucea de lemn sau crucea de 

porumb cu care s-a însemnat locul SF. ALTAR, la arãtarea semnului dumnezeiesc. În muzeu se mai gãseste o 

icoanã cu Maica Domnului lãsatã maicii stareții de mama sa pe patul de moarte. În stãretia mânãstirii se 

pãstreazã opt potire de argint masiv din cele 12 gãsite în fata sfintei proscomidii în biserica mare, alãturi de 

alte icoane de valoare. 

La N se aflã mormântul maicii starețe Veronica decedatã la 15 septembrie 2005. Mănãstirea Vladimirești 

deține ateliere de picturã, sclupturã de rame și mobilier bisericesc de înrãmat icoane, croitorie broderie, 

tricotaje, flori artificiale și covoare. Dacã edificiul mănãstirii apare ca o oazã de reliefuri într-o regiune 

oarecum monotonã, dominatã de terenuri agricole, cei ce ajung aici descoperã o oazã de viatã, o mănãstire 

vie care trãiește prin unitatea și dragostea viețuitoarelor sale un imn neîncătat de laudã închinat lui 

Dumnezeu. 

TULUCEŞTI 

 

Comuna Tuluceşti este situată în sud-estul judeţului Galaţi. În partea de nord se învecinează cu 
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comuna Frumuşiţa, în vest cu Smârdan, în sud cu Vânători iar în est are drept vecinătate 

extremitatea nordică a teritoriului administrativ al mun. Galaţi şi o porţiune din râul Prut. Este 

situată la 14 km distanţă faţă de municipiul Galaţi 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Rezervaţii Naturale: Pădurea Gîrboavele, Lunca prutului (rezervaţie naturală) din care face parte şi Lacul 

Beleu; 

Pădurea Gârboavele se află la 17 km de municipiul Galaţi. Ocupând circa 100 ha, rezervaţia este înconjurată 

de salcâmi pe o suprafaţă de 350 ha. Predomină asociaţiile de stejar brumăriu şi stejar pufos, precum şi 

tufărişuri de păducel, migdal pitic şi porumbar. Pădurea Gârboavele adăposteşte peste 470 de specii 

floristice, printre care se numără şi o serie de specii rare: stânjenelul, ruscuţa de primăvară, bujorul 

românesc, umbra iepurelui etc. Există, de asemenea, un complex de agrement, cu piscină, mese de tenis şi 

biliard, lac artificial pentru pescuit, amenajare tir sportiv, teren de sport polivalent cu gazon artificial şi 

nocturnă, bar de de zi, terasă, parcare. 

Muzee şi colecţii: Muzeul satului 

Muzeul Satului este situat în pădurea Gârboavele, pe o întindere de 1.36 ha; amplasamentul reconstituie la 

o scară mai mică o vatră de sat românesc care cuprinde patru gospodării din zona Cavadineşti, Măstăcani, 

Corod şi Cahul. Ca aspect inedit, remarcăm atât casa cu ascunzătoare, cât şi anexele – chimniţa, samaluc, 

saia, adăpost pentru râşniţă, toate oferind o imagine complexă nu doar asupra unor forme de locuire, ci şi 

asupra unor contexte socio-istorice şi culturale, pe fondul cărora acestea s-au conturat. Arhitectura 

locuinţelor reprezentate din Zona Galaţiului corespunde aproximativ sf. sec. XVIII – începutul sec. XIX. 

Edificii Religioase: biserica din Tătarca este construită în anul 1810 şi are hramul “Sfinţii Voievozi Mihail şi 

Gavriil”, biserica parohiei Şiviţa este construită în anul 1881 cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, iar 

biserica din Tuluceşti închinată “Sfinţilor Voievozi Mihail şi Gavriil” este construită în anul 1849. 

Alte obiective turistice:  

Valul lui Traian, Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): Gl-I-s-A-02974 

Urmele lăsate de activitatea armatei romane reprezintă cele mai numeroase vestigii ale cuceritorilor, 

acestea fiind întâlnite pe întreaga suprafață a provinciei Dacia. Valurile antice, numite și troiane, au o 

structură cu totul specială, corespunzătoare scopurilor defensive existente, în diferite circumstanțe ale 
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antichității.  

Valul lui Traian are o lungime de 23 de km, capătul vestic fiind situat îin apropierea satului Șerbeștii Vechi 

(com.Șendreni), la aproximativ 200 de metri de meandrul Siretului, iar cel estic la marginea localității 

Tulucesti, în apropierea malului Prutului. Cercetările arheologice au dovedit existența a două faze de 

construcție a fortificației, inițiate la o diferență de câteva secole una de alta precum și faptul că aceasta era 

prevăzuta cu o berma de circa 4,5 metri și o palisada de lemn, care a sfârsit prin ardere. 

Data fiind orientarea nordică a șantului și caracteristicile tehnice și tactice, ridicarea valului este atribuită 

romanilor, rolul valului fiind acela de a consolida sistemul de apărare al Imperiului roman în zona "Dunării 

de Jos" (Dobrogea antica). 

Valul lui Traian are continuitate până în nordul Marii Britanii, aici întâlnindu-se Valul lui Hadrian. Atât Valul 

lui Traian cât și Valul lui Hadrian fac parte din limesul Imperiului Roman. Acest lucru atesta faptul că zona 

aceasta a Galațiului a făcut parte încă din antichitate din civilizația romană și, mai târziu, din Europa. 

 

Figură 59 Sursă: http://www.galati.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=5348 

 

Grădina Zoologică Galaţi este situată în Pădurea Gârboavele, pe o suprafaţă de 7 ha, la 17 km nord-vest de 

Galaţi. Grădina Zoologică se află într-o etapă de dezvoltare şi modernizare. Tematica Zoo Gârboavele a fost 

elaborată în 1997, împreună cu specialiştii de la European Association of Zoos and Aquaria, şi are drept 

obiective conservarea speciilor rare de animale, precum şi educaţia pentru conservare. Aici pot fi văzute 

păsări şi mamifere rare din Europa şi Asia, se poate practica echitaţia, existând cai special antrenaţi pentru 

acest scop, dar şi un manej amenajat şi personal instruit. 

Obiceiuri: Stâna din deal, de Sfântul Gheorghe, Toamna la Brateş - 12 noiembrie, “Căloianul”, “Paparudele”, 

“Mosoii”, “Zorile” 

Practici: Herghelia cu cai de rasă Gidran 
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UMBRĂREŞTI 

 

Localitatea se află situată la 70 km de reşedinţa de judeţ, 40 km de municipiul Tecuci pe DN 25A 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Monumente ale naturii: Pădurea Barcei, la nord de Umbrăreşti şi Pădurea Torceşti, în sudul comunei, 

aceasta din urmă fiind declarată zonă naturală protejată 

Edificii Religioase: Bisericile actuale sunt construite în secolul XIX sau XX, de multe ori pe temeliile fostelor 

lăcaşe sau lângă acestea. Vechile lăcaşe de cult au fost ridicate fie din cărămidă, fie din lemn şi paiantă. 

Descoperiri arheologice: Aşezarea eneolitică de la Tămăşeni, punctul ”Bulai”.  

Cele mai vechi mărturii arheologice datează din perioada neolitică, numeros material arheologic fiind 

descoperit prin cercetări de suprafaţă în zona de nord-est a satului Tămăşeni. În această zonă a fost 

depistată o aşezare datând din neoliticul târziu, destul de întinsă(5-6 hectare), cu materiale specifice culturii 

Gumelniţa, aspectul cultural Stoicani-Aldeni. Aria acestei aşezări deschise porneşte din grădinile locuitorilor 

Pricope Bulai, Ion St. Bulai se continuă spre est, pe circa 3ha, pe un teren ce a aparţinut fostului C.A.P., 

mergând spre nord până la malul stâng al Corozelului. Densitatea maximă a urmelor este concentrată pe 

două proeminenţe de sol situate înspre malul stâng al Corozelului. Fragmente ceramice şi unelte din piatră 

pot fi întalnite de-a lungul acestui mal de pârâu până aproape de terasa inferioară de est a Bârladului. 

În acest areal au fost descoperite, prin cercetări de suprafaţă, numeroase unelte din silex, (microlite-lame, 

strapungătoare, vârfuri, răzuitoare, percutoare), din gresie (râşniţe şi frecătoare de mână) şi din piatră 

şlefuită (toporaşe de mână, topoare-ciocan, dălţi), specifice neoliticului târziu. În aşezare abundă materialul 

ceramic, atât de uz comun(confecţionate din pastă de calitate inferioară), cât şi ceramică de bună 
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calitate(din pastă de foarte bună, arse bine, decorate sau pictate), remarcându-se un repertoriou tipologic 

foarte variat. Alături de aceste mărturii a fost descoperită şi plastică antropomorfă şi zoomorfă, fusaiole, 

material osteologic, precum şi un ac de cupru.  

Datorită întinderii şi bogatului material recoltat din această aşezare, aceasta a fost inclusă în Lista 

Monumentelor Istorice din România, încă din anul 1992, devenind un sit arheologic protejat. În prezent situl 

figurează în LMI/2004, judeţul Galaţi, la poziţia 89, cod GL-I-s-B-02996 . 

Tămăşeni, Punctul ”La Bucur”   

La nord de aşezarea Tămăşeni-punctul Bulai, în punctul „La Bucur„ aflat pe malul stâng al Corozelului, pe o 

suprafaţă de circa 1-2 hectare, a fost descoperit material geto-dacic din perioada secolelor V-I a. Chr. După 

tipologia ceramicii descoperite, a fusaiolelor şi a obiectelor din metal, se poate spune că în acest perimetru 

a existat o locuire în perioadă hallstattiană târzie şi în La Tene, adică în perioada de naştere şi dezvoltare a 

civilizaţiei geto-dacice.  

Tămăşeni, Punctul ”Pe Casadie”   

Acest loc este situat la circa 800 m nord de satul Tamăşeni, apare ca un mic platou de formă 

dreptunghiulară şi acoperă o suprafaţă de 2-3 ha. Aici au fost găsite, fragmente ceramice specifice sfârşitului 

epocii bronzului(cultura Noua-Coşlogeni), precum şi ceramică ce se încadrează în secolele IV-II a.Chr.. Au 

fost descoperite, cu prilejul lucrărilor agricole, fragmente ceramice de la vase din lut aparţinând culturii 

Dridu şi mai puţin numeroase din perioada medievală.   

Tămăşeni, Punctul ”Pe Bahnă”  

Cu prilejul lucrărilor de regularizare a Bârladului, la o distanță de 500-600 m vest de Casadie, şi la jumătatea 

distanţei dintre Tămăşeni şi Siliştea, au fost descoperite fragmente ceramice, fusaiole, obiecte din metal, 

fragmente de chirpic. O parte din material se încadrează cronologic la sfârşitul epocii bronzului, dar cea mai 

însemnată cantitate a materialului arheologic aparţine epocii fierului. Alături de ceramica specfică culturii 

Basarabi, de cea geto-dacică din secolele IV-I p. Chr., au fost recuperate şi fragmente ceramice de la vase de 

import  greceşti. 

Varietatea materialului descoperit în acest punct şi perioada îndelungată de existentă a acestei aşezări 

demonstrează o succesiune de civilizaţii în perimetrul ocupat astăzi de comunitatea umbrăreşteană.  

Acest lucru este întărit şi de descoperirea, la numai 150-200m sud de acest punct, a unor urme materiale 

medievale, din secolele XVII-XVIII, constând în fragmente ceramice şi urmele unei mori medievale. Au fost 

găsite fragmente de piatră de moară şi mult lemn putrezit. 
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Tămăşeni, Punctul ”Dealul Bisericii” 

În punctul numit de localnici "Dealul Bisericii", în realitate o proeminenţă naturală de teren pe care s-au 

aflat cândva biserica şi necropola satului din perioada medievală, au fost descoperite fragmente ceramice 

specifice secolelor I a.Chr.-I p. Chr., precum şi ceramică fragmentară aparţinând culturii Dridu (secolele 

VIII-X). 

Siliştea, Punctul "La Bulgari"  

Acest loc este situat la est de biserica satului Siliştea, la o depărtare de 500m-600m, pe malul drept al râului 

Bârlad. Pe acest teren au fost găsite bucăți de chirpic ars rezultat de la locuinţe şi de la vetre de foc, 

fragmente ceramice de la vase modelate cu mâna şi la roată, o piatră de râşniţă din roca conglomerat şi alte 

urme materiale.  

În acest punct au mai fost descoperite matriale arheologice din perioada medievală constând în ceramică, 

monede şi lulele din lut de provenienţă orientală. 

La vest de acest punct, pe terasa inferioară de apus a Bărladului, s-au găsit de asemenea, urme ceramice de 

factură dacică, precum şi din secolele III-IV p. Chr. torţi şi fragmente de amfore greceşti şi romane, material 

specific culturii Sântana de Mureş, şi din perioada prefeudală atribuite culturii Dridu.   

Siliştea, Punctul "Dealul Bisericii" 

Ca şi în alte puncte de pe teritoriul comunei Umbrăreşti şi în acest punct au fost găsite fragmente ceramice 

de factură geto-dacică, romană târzie şi specifică culturii Sântana de Mureş, iar pe valea de la est de biserică, 

fragmente ceramice specifice culturii Dridu. În acest punct s-au păstrat urmele unor construcţii(curţi 

boiereşti, hrube), fragmente ceramice şi monede din epoca medievală, secolele XVI-XVIII. 

Siliştea, Punctul "Pe hotarul Umbrareşti-Barcea" 

Este vorba de zona de la est de Siliştea, la circa 900m, pe malul stâng al Bârladului, între plantaţia de salcâmi 

a satului Siliştea şi colţul de sud-vest al pădurii Barcea. Aici au fost depistate mărturii arheologice specifice 

epocii bronzului, culturii Noua-Coşlogeni, celor două perioade ale epocii fierului, Hallstatt şi La Tene, 

perioadei dacice şi culturii Sântana de Mureş. 

Umbrăreşti - Necropolă   

Pe teritoriul satului Umbrăreşti, cu ocazia lucrărilor de acoperire a vechiului curs al apei Bârladului, au fost 

distruse zeci de schelete umane (circa 30-40). Mormintele fără inventar şi cu orientări diverse pot fi atribuite 

unor aşezari  din secolele V-VII p. Chr. 

Umbrăreşti mormânt de nomad  
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La est de sat, la o distanta de 300-400 m sud, de grajdurile fostului C.A.P., a fost descoperit întâmplător un 

mormânt de nomad. La adâncimea de circa 1,5 m a fost găsit un schelet uman întreg, orientat pe direcţia 

vest-est, având alături un craniu de cabalină, cele patru copite cu părti din picioarele calului, precum şi 

câteva resturi din piese de harnaşament. S-a considerat ca mormântul a aparţinut unui călareţ de neam 

turanic şi datează din secolul al XI-lea. 

Salcia, Punctul ”La Inărie”  

La 1 km sud de satul Salcia, cu prilejul plantării unei livezi în anii 1969-1970, au fost scoase la suprafaţă 

multe fragmente ceramice, chiar şi vase întregi, distruse din păcate. Au fost recuperate şi adunate 

fragmente ceramice ce s-au dovedit a fi din secolele III-IV p. Chr, încadrându-se în cultura Sântana de Mureş. 

A fost recuperată şi o cantitate de fragmente ceramice ce proveneau de la vase de producţie romană târzie. 

Tot în acest perimetru a mai fost descoperită şi o monedă medievală. 

Au fost făcute numeroase alte descoperiri întâmplătoare, pe teritoriul comunei, de materiale ceramice, 

monede, obiecte din sticlă şi metal, din diferite perioade istorice. Se constată că pe întreg teritoriul ocupat 

astăzi de comuna Umbrăreşti au fost descoperite mărturii arheologice din neolitic până în epoca modernă. 

Se remarcă însă o mai mare densitate a acestor mărturii la nord, nord-est de fostul sat Tămăseni, precum şi 

în zona actualului sat Siliştea unde, datorită surprinderii materialelor arheologice, ce argumentează o 

locuire continuă din preistorie până în evul mediu, se consideră a fi fost nucleul obştii săteşti teritoriale, din 

care se vor desprinde apoi celelalte sate. 

 

VALEA MĂRULUI 

 

Localitatea Valea Mărului este compusă din două sate: Valea Mărului (ce include și cătunul 
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Coasta Văii) și Mândrești la 4 km nord și este situată aproximativ în centrul județului Galați;  

Reședința de comună, localitatea Valea Mărului este racordată la sistemul urban de așezări prin 

municipiul Tecuci, situat la 23 km vest, legătura fiind asigurată prin drumul județean modernizat 

251. O importanță ponderată are drumul județean 251C care se direcționează spre nord făcând 

legătura cu satul Mândrești, de unde se ramifică spre Corod nord-nord-vest drumul comunal 61; 

drumul județean se continuă spre nord-est către localitatea Smulți. O legătură de importanță 

secundară este dirijată din sectorul estic al vetrei satului reședința către Măciseni, Corni, Vârlezi 

și orașul Târgu-Bujor reprezentata de drumul comunal 15. Spre sud după o curbură de 90 de 

grade se continuă cu drumul județean 251, făcând legatura cu localitatea Cudalbi. Un alt drum 

comunal DC 80 pornind din sectorul vestic al vetrei satului, leagă comuna de Corod. Reședința de 

județ este situată la 71 km sud-est. 

OBIECTIVE TURISTICE 

Monumente ale naturii: Stejarul Arcaşilor 

Edificii Religioase: Biserica doamnei Ecaterina Ghica 

Alte obiective turistice: Beciul Domnesc, Fântâna lui Stoica, Valul lui Athanaric 

Valul lui Atanaric Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): GL-I-s-A-02975 

Localitatea: De la Stoicani la Toflea 

Adresa: Capătul de E în lunca Prutului de pe teritoriul com. Stoicani până în dreptul localităţilor 

Brăhăşeşti-Toflea, pe malul stâng al Siretului, în partea NV a judeţului Galaţi. 

Veniți din zona Gotland de la Marea Baltică, la începutul secolului al III-lea gotii se stabilesc în spatiul de la 

nord de Marea Neagra ocupând un teritoriu imens cuprins în linii mari între Don și limesul Dunării de Jos. Se 

pare ca deja din aceasta perioadă sunt împărțiți în două ramuri: goții de răsărit, (ostrogotii) numiți și 

greutungi, goții de câmpie sau goții străluciti și goții de apus, (vizigoții) numiți și tervingi, goții de pădure sau 

goții întelepti. 

Atanaric, conducatorul unei grupări conservatoare ale goților, încearcă  din răsputeri să se opună hunilor, 

care vin ca un tăvălug, determinând mișcarea mai multor triburi pe care le împing în fața lor. 

Prima tentativă de apărare a lui Atanaric a avut loc, se pare, pe linia Nistrului și s-a  dovedit a fi zadarnică 

după cum reiese din cronica lui Ammianus Marcellinus, căci hunii trec Nistrul prin vad și pe plute 

improvizate, pe burdufuri, într-o noapte cu luna plină,  învăluind oastea vizigotă ce se vede nevoită să bată 
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în retragere. Atanaric reușește să-și regrupeze forțele și să organizeze o a doua defensivă, după spusele 

aceluiași Ammianus, într-o zonă cu înălțimi pieptise unde sunt ridicate „ziduri înalte” ce pot fi identificate în 

valurile de pamânt vizibile și astăzi, pe teritoriul județului Galați, între localitățile Ploșcuteni și Stoicani. 

Aceste „ziduri înalte” brazdează județul în diagonală, pe direcția SE-NV, prezentând numeroase meandre 

sau zigzaguri, realizate fie datorită structurii și morfologiei terenului, fie din cauza anumitor obstacole greu 

de strabătut atunci (păduri seculare).  Execuția valului se prezintă mai putin îngrijită în comparație cu cele 

de factură romană cum ar fi Valul lui Traian din împrejurimile municipiului Galați. 

Valul lui Atanaric este atestat în documentele moldovenești ca element topografic încă din secolul al 

XV-lea. 

Între anii 1948-1949 profesorul R.Vulpe a reușit să cerceteze și să identifice cu precizie pe teren adevaratul 

traseu al valului.  Bazându-se pe noile sale constatari, culese de pe teren și pe textul antic al lui Ammianus 

Marcellinus, și în deosebi, pe faptul ca șanțul de apărare se afla la sud și valul la nord, deci într-o poziție 

inversă față de Valul lui Traian, profesorul R.Vulpe a atribuit această construcție de aparare lui Atanaric, 

capetenia goților, deoarece acesta se pregătea să aștepte atacurile hunilor din partea de sud. 

Urmărind traseul valului, acesta trece pe teritoriul administrativ al următoarelor localități gălățene: 

Stoicani, com.Foltești, Fântânele, com.Scânteiesti, Cuca, Rediu, Suhurlui, Băleni, Măcișeni, com.Corni, 

Cudalbi, Matca, Corod, Valea Mărului, Munteni, Țepu, Buciumeni,Toflea-Brăhășești. 

Monumente: Monument general rus - 1760 - Alexander Engelhardt, Cod LMI (Lista Monumentelor 

Istorice): GL-IV-m-B-20986 

Monumentul funerar al generalului Alexander Wasiliewich Gelhard se află în localitatea Valea Mărului, 

județul Galați și a fost ridicat în anul 1770 pentru un ofițer superior din armata Rusiei, participantă la 

războiul ruso-turc din anii 1768-1774. 

Alexander Wasiliewich Gelhard a decedat în timpul unei campanii chiar în aceste locuri și așa se explică 

prezența unui monument funerar pentru el aici. 

Statuia este în formă de obelisc cu o înălțime de aproape 4 metri și este format dintr-un soclu înalt de peste 

1 metru.  

Pe latura de est al obeliscului se văd urmele unei inscripții, asemănătoare unui poem funerar. Pe latura de 

vest se păstrează, în condiții relativ bune, inscripția în limba germana care a permis identificarea persoanei 

pentru care s-a ridicat monumentul și data. 

În 18 mai 2010, prin ORDINUL nr. 2.261, ținând seama de Avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor 

Istorice nr. 320/E/2009, în conformitate cu dispoziţiile ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008 privind 
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aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările şi 

completările ulterioare, în temeiul prevederilor >art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Legea nr. 422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale >art. 11 alin. (4) din 

Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului 

Naţional, Monumentul funerar al generalului Alexander Wasiliewich Gelhard, a fost clasificat ca monument 

istoric, în categoria Monumente memoriale/funerare, grupa “B”, cod în Lista monumentelor istorice 

GL-IV-m-B-20986. 

 

VÂNĂTORI 

 

Comuna este situată în partea de sud-est a județului Galați, fiind limitrofă municipiului Galați cu 

care se invecinează în partea de sud. În partea de vest se învecinează cu teritoriul comunei 

Smârdan, la nord cu teritoriul comunei Tulucești iar la est cu teritoriul municipiului Galați. 

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Case de cultură: Casa de cultură la Vânători 

Biblioteca a fost înfiinţată în perioada 1963-1965. În anii 1965-1973 a funcţionat în casa cetăţeanului Micu 

Mircea, iar din 1973 până în prezent în incinta Căminului Cultural. Biblioteca are 2 săli cu aproximativ 60 m², 

în ultimii ani achiziţionându-se peste 1200 documente. Astfel biblioteca a ajuns să aibă la începutul anului 

2009 un număr de 9603 documente, numărul utilizatorilor activi fiind de 305, iar frecvenţa totală a vizitelor 

în bibliotecă fiind de 3325.  
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VLĂDEŞTI 

 

Comuna Vlădești se află situate în partea de est a județului Galați la o distanță de 45 km nord de 

municipiul Galați. Este traversat de DN 26 Galați - Oancea care face legătura între 

municipiul Galați și alte orașe din țară cât și cu Republica Moldova.  

 

OBIECTIVE TURISTICE 

Rezervaţii Naturale: Lunca Joasă a Putului Inferior, Balta Vlădeşti, 

Edificii Religioase:  

Hramul bisericii vechi de Sfântul Ierarh Nicolae, la Vlădeşti 

Hramul bisericii noi de Sfântul Ioan Gură de Aur, la Vlădeşti 

Hramul bisericii Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, la Brăneşti 

Locuri de cazare: Cabana Lebăda 

Activităţi specifice: Pescuitul – existenţa Crescătoriei de peşti, cultivarea plantelor şi creşterea animalelor. 

Investiţii: parcuri eoliene 
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VÂRLEZI 

 

Comuna Vârlezi este situată în partea de nord-vest a oraşului Tg. Bujor la o distanţă de 7 km de 

acesta, de 42 de km faţă de municipiul Bârlad, de 38 km faţă de municipiul Tecuci, de 48 km faţă 

de municipiul Galaţi şi de 177 de km faţă de municipiul Iaşi. 

OBIECTIVE TURISTICE 

Rezervaţii Naturale:  Zone cu vegetaţie forestieră pentru amenajarea de campinguri şi cabane turistice 

Edificii Religioase: Lăcaşuri de cult construite în secolul VIII de către generalul Alexandru Cernat şi 

Gheorghe Pană 

Case de cultură: Biblioteca se află situată în centrul comunei lângă şcoala gimnazială, grădiniţă, dispensar 

şi primărie. Biblioteca Comunală Vârlezi a fost înfiinţată în anul 1960 şi dispunea de un număr de 8.434 

volume. Sediul de funcţionare era în incinta Căminului Cultural. În anul 1970, numărul de volume depăşea 

11.000 de volume. De-a lungul timpului, Biblioteca Comunală Vârlezi a funcţionat fie în clădirea şcolii 

generale Vârlezi, fie în Căminul Cultural. 

Din anul 2001, sediul bibliotecii este în clădirea nouă a Căminului Cultural şi ocupă 2 săli. Biblioteca are un 

număr de 9.354 volume. 

Obiceiuri: Târg local organizat în fiecare zi de marţi 

Meşteşuguri specifice: Cultivarea terenului cu grâu, orz, porumb, floarea-soarelui, cartofi, fasole, viţă de 

vie, Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor, Viticultură, Pomicultură, Creşterea albinelor 

http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php/Municipiul_Tecuci
http://stone.bvau.ro/infoghid/index.php/Municipiul_Gala%C5%A3i
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Investiţii: parcuri eoliene 

3.1.4. Structuri de primire Turistică în judeţul Galaţi 

Pentru ca un teritoriu să fie considerat ca având destinaţie turistică, acesta trebuie să poată oferi 

elemente de turism, adica arii sau patrimonii turistice, cu resurse naturale sau de naturş 

istorico-culturală, accesibilitate uşoară şi infrastructuri tehnice, dar şi infrastructuri de primire 

turistică (unităţi de cazare şi alimentaţie publică) si, bineînţeles, atracţie turistică care cumuleaza 

toate emoţiile turiştilor în relaţie cu componentele enumerate mai sus, luate ca un întreg. 

Infrastructura specific turistică cuprinde:  

• instalaţiile, dotările şi echipamentul specifice activităţii de agrement – (pârtii de ski, patinoar,  

piscine, plaje amenajate, porturi turistice, etc.) 

• transporturile turistice (linii de transport montan pe cablu, trenuleţe, vase de croazieră, city tour  

buses etc.) 

• unitățile de cazare şi alimentaţie destinate turiştilor 

• reţeaua unităţilor de agrement (parcuri de distracţie, terenuri de sport, etc.) şi tratament 

În ceea ce priveste structurile de primire turistică, acestea se referă la unităţile care furnizează 

permanent sau sezonier serviciul de cazare şi alte servicii specifice pentru turişti, printre care 

foarte importante sunt cele de alimentaţie publică. 

Structurile de primire turistice se clasifică pe stele şi, respectiv, flori în cazul pensiunilor 

agroturistice, în funcţie de caracteristicile constructive, dotările şi calitatea serviciilor pe care le 

oferă, potrivit criteriilor cuprinse în Ordinul Ministrului MDRL 636 / 2008. Conform acestuia, 

“clasificarea structurilor de primire turistice are ca scop prioritar protecţia turiştilor, constituind o 

formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort şi a ofertei de servicii”. 

Conform Ordinului Ministrului MDRL 636 / 2008, în România pot funcţiona următoarele tipuri de 

structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, clasificate astfel:  

1. hoteluri de 5, 4, 3, 2, 1 stele;  

2. hoteluri-apartament de 5, 4, 3, 2 stele;  

3. moteluri de 3, 2, 1 stele;.  
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4. hosteluri de 3 , 2 și 1 stele  

5. vile de 5, 4, 3, 2, 1 stele;  

6. bungalow-uri de 3, 2, 1 stele;  

7. cabane turistice de 3, 2, 1 stele;  

8. campinguri, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsute tip camping, de 4, 3, 2, 1 stele  

9. pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice de 5, 4, 3, 2, 1 stele/flori;  

10. apartamente sau camere de închiriat de 3, 2, 1 stele;  

11. structuri de primire cu funcţiuni de cazare pe nave fluviale şi maritime de 5, 4, 3, 2, 1 stele 

În ceea ce priveşte unităţile de alimentaţie publică, acestea se referă la toate obiectivele în care 

turiştii beneficiază de servicii pentru servirea mesei (restaurante, braserii, café-baruri, disco-baruri, 

fast-food-uri etc).  

Se prezintă, în continuare, tabelele cu listele privind structurile de prrimire turistice pentru cazare 

şi pentru alimentaţie publică, clasificate, cf. cu Autoritatea Naţională de Turism din România. 
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LISTA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICE CU FUNCȚIUNE DE CAZARE 
CLASIFICATE 2013- JUDEȚ GALAȚI (AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM 

AFLATĂ ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI ECONOMIEI) 
SURSA:  http://turism.gov.ro/informatii-publice/ 

 

Tip unitate Nume unitate Tip  
categorie 

Număr 
spații     

Număr 
locuri 

Tip Loc. Loc. Tip 
Loc. 
Comp 

Loc 
Comp 

MOTEL SOFIA & CO 1 STEA 22 73 com. Fundeni sat HANU 
CONACHI 

HOTEL ALEX PIBUNNI 3 STELE 10 20 mun. Galați     

MOTEL ANGHEL 3 STELE 10 20 mun. Galați     

CAMERE DE 
ÎNCHIRIAT 

AUTO NICHT 
HAUSE 

2 STELE 7 16 mun. Galați     

VILA BELVEDERE 3 3 STELE 3 6 mun. Galați     

VILA BELVEDERE 4 3 STELE 7 14 mun. Galați     

VILA BELVEDERE NR. 
1 

3 STELE 7 14 mun. Galați     

VILA BELVEDERE NR. 
2 

3 STELE 11 22 mun. Galați     

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

CASA MAJESTIC 3 STELE 12 24 mun. Galați     

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

CETATE 3 STELE 10 20 mun. Galați     

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

CINA 3 STELE 15 30 mun. Galați     

VILA CLASSIC 4 STELE 6 12 mun. Galați     

CĂSUȚE TIP 
CAMPING 

COMPLEX 
BRATES 

1 STEA 16 34 mun. Galați     

HOTEL CORNELIUSS 2 STELE 10 20 mun. Galați     

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

DANIELLE 2 STELE 8 16 mun. Galați     

HOTEL DAS HOTEL 1 STEA 13 33 mun. Galați     

HOTEL DUNAREA 2 STELE 84 150 mun. Galați     

HOTEL FALEZA HOTEL 
BY VEGA 

3 STELE 73 146 mun. Galați     

HOTEL GALMONDO 4 STELE 42 84 mun. Galați     

HOTEL GRANDLY 2 STELE 22 43 mun. Galați     

MOTEL HANUL DE LA 
IVESTI 

3 STELE 12 24 mun. Galați     

http://turism.gov.ro/wp-content/uploads/2013/05/StructuriCazare20022014.xls
http://turism.gov.ro/wp-content/uploads/2013/05/StructuriCazare20022014.xls
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PENSIUNE 
TURISTICĂ 

HANUL IZVOR 2 STELE 8 19 mun. Galați     

HOTEL KRETA 4 STELE 15 30 mun. Galați     

HOTEL MAGNUS 3 STELE 49 98 mun. Galați     

HOTEL MERCUR 3 STELE 41 79 mun. Galați     

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

OSCAR 3 STELE 15 35 mun. Galați     

HOSTEL ROYALE 3 STELE 9 19 mun. Galați     

HOTEL SPORT 2 STELE 17 44 mun. Galați     

HOTEL TIRIGHINA 3 STELE 40 80 mun. Galați     

HOSTEL TRAIAN 2 STELE 22 59 mun. Galați     

HOTEL VEGA 3 STELE 69 138 mun. Galați     

HOTEL VIVA CLUB 5 STELE 30 60 mun. Galați     

PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ 

VALEA NEAGRA 3 FLORI 3 6 com. Nămoloa
sa 

    

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

SIRET 2 FLORI 6 9 com. Șendreni sat ȘERBEȘTII 
VECHI 

MOTEL ANDRA 3 STELE 9 18 mun. Tecuci     

MOTEL CORAL 3 STELE 9 17 mun. Tecuci     

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

KRISTALL 3 STELE 11 22 mun. Tecuci     

HOTEL MATRIX 3 STELE 12 24 mun. Tecuci     

PENSIUNE 
TURISTICĂ 

MIIA TOUR 2 STELE 10 22 mun. Tecuci     

HOTEL PARC 3 STELE 16 30 mun. Tecuci     

HOTEL STEJARUL 3 STELE 16 36 com. Tulucești     

BUNGALOW STEJARUL 3 STELE 4 8 com. Tulucești     

 
 
 
TOTAL, din care: 

- - 821 1674 - - - - 

-mediul urban - - 770 1542 - - - - 

-mediul  
rural 

- - 51 132 - - - - 
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LISTĂ STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICE CU FUNCȚIUNI DE ALIMENTATIE PUBLICĂ 
CLASIFICATE 2013 

JUDEȚ GALAȚI (AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM AFLATĂ ÎN SUBORDINEA 
MINISTERULUI ECONOMIEI) 

SURSA: http://turism.gov.ro/informatii-publice/ 
 

Tip unitate Denumirea 
unității 

Categoria Număr 
locuri 

Operator economic Localitate 

BAR DE ZI ALEX PIBUNNI 3 STELE 20 SC PIBUNNI SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

ALEX PIBUNNI 3 STELE 40 SC PIBUNNI SRL GALAȚI 

BAR DE ZI ALEXIA 3 STELE 28 SC PRONOVA 2005 SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

AMADEUS 2 STELE 98 SC PATORO CAFE SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

ANDRA 3 STELE 96 SC ANDRA COMEXIM SRL TECUCI 

BAR DE ZI ANGHEL 2 STELE 25 SC ANGHEL N. G. SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

ANTIC 3 STELE 158 SC DELCONI SRL GALAȚI 

BAR DE ZI BAR BOWLING - 
VIVA 

5 STELE 40 SC VIVA COMPANY SRL GALAȚI 

BAR DE ZI BAR HOTEL 5 STELE 40 SC VIVA COMPANY SRL GALAȚI 

BAR DE ZI BAR PISCINA - 
VIVA 

5 STELE 16 SC VIVA COMPANY SRL GALAȚI 

BAR DE NOAPTE BERARIE 
PIZZERIE 
BARBEQUE 

5 STELE 36 SC VIVA COMPANY SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
PESCARESC 

BLUE AQUA 2 STELE 460 SC MONTELUX SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

C.D. COZY 3 STELE 97 SC C.D. COZY SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

CAFE ANGLAIS 2 STELE 120 SC CAFE ANGLAIS SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

CAJOU 3 STELE 260 SC GAROCTA SRL GALAȚI 

BAR DE ZI CARPATIC VILLA 4 STELE 5 PF NISTOR CAMELIA GALAȚI 

RESTAURANT 
PENSIUNE 

CARPATIC VILLA 4 STELE 28 PF NISTOR CAMELIA GALAȚI 

RESTAURANT 
PENSIUNE 

CASA CORSO 3 STELE 235 SC TERASA TEILOR SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

CASA CORSO 2 STELE 235 SC TERASA TEILOR SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

CASA 
ROMANEASCA 

2 STELE 200 SC MARESTO GRUP SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

CINA 3 STELE 150 SC VOX GAB 2012 SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

CITY PUB 3 STELE 210 SC CREATIVE COMPANY SRL GALAȚI 

BAR DE ZI CLASSIC 3 STELE 40 SC BOBY MARA SRL GALAȚI 

http://turism.gov.ro/wp-content/uploads/2013/05/StructuriAlimentatie14.xls
http://turism.gov.ro/wp-content/uploads/2013/05/StructuriAlimentatie14.xls
http://turism.gov.ro/informatii-publice/
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RESTAURANT 
CLASIC 

CLASSIC 3 STELE 40 SC BOBY MARA SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

CLUB 
ARISTOCRATIC 

4 STELE 100 SC PRONOVA 2005 SRL GALAȚI 

CAFENEA COFFE TOWN 2 STELE 37 SC GLORIMEX SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

COMPLEX 
BRATES 

2 STELE 90 SC ROST IMPEX SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

CONTINENTAL 3 STELE 350 SC HENRICH CONTINENTAL 
SRL 

GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

CORNELIUSS 3 STELE 150 SC MOBILKAT SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
SPECIFIC 
NAȚIONAL 

CRAMA 
HAIDUCEASCA 

4 STELE 250 SC PRONOVA 2005 SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

DON Q 2 STELE 40 SC REGATA CAFE SRL GALAȚI 

BAR DE ZI DUNAREA 2 STELE 20 SC DUNAREA SA GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

DUNAREA 2 STELE 280 SC DUNAREA SA GALAȚI 

BAR DE ZI ELDORADO 2 STELE 138 SC ELDORADO SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

FALEZA 2 STELE 250 SC NEPTUN OLIMP SA GALAȚI 

BAR DE ZI FALEZA HOTEL 
BY VEGA 

3 STELE 50 SC VEGA COMPANY SRL GALAȚI 

SNACK-BAR FOOD 
TAZZMANIA 

2 STELE 10 SC MARADUNE SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

GARDEN PUB 2 STELE 166 SC GAVER 2009 SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

GRANDLY 2 STELE 138 S.C.PETROL PLUS SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

HANUL DE LA 
IVESTI 

3 STELE 50 SC NORD GLOBL IND SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

HAZARD 2 STELE 80 SC TOMULEANU SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
AUTOSERVIRE 

HAZARD 2 STELE 98 SC TOMULEANU SRL GALAȚI 

SNACK-BAR HELLO CUKY'S 2 STELE 94 SC FOOD SHOP SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

ISHARO'S 2 STELE 80 SC MARSHAL TRADE GM SRL GALAȚI 

CAFENEA KOKET 3 STELE 60 SC NIRA IMPEX SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

KRETA 4 STELE 210 SC HOTEL 2000 SRL GALAȚI 

BAR DE ZI KRETA 4 STELE 40 SC HOTEL 2000 SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

LA COSOREANU 3 STELE 200 SC COSMETAL SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

LAURA 3 STELE 300 SC MAGNUS DUNAREA SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

LIBERTATEA 
2000 

3 STELE 950 SC LIBERTATEA 2000 SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

MADONA 3 STELE 96 SC MADONA IMPEX SRL GALAȚI 

CRAMA MAGNUS 3 STELE 80 SC MAGNUS DUNAREA SRL GALAȚI 



 
 

STUDIU PRIVIND POTENŢIALUL TURISTIC AL JUDEŢULUI GALAŢI -ETAPA 1- IDENTIFICARE ȘI CLASIFICARE A FORMELOR DE 
TURISM PRACTICABILE ÎN JUDEŢUL GALAŢI, VIZÂND DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITORIULUI 

 

201 

 

RESTAURANT 
CLASIC 

MARCO POLO 2 STELE 93 SC MARCO POLO SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

MATRIX 3 STELE 190 SC MAXWECTOR SRL TECUCI 

FAST FOOD MC.DONALD'S 3 STELE 149 MC DONALD'S ROMANIA SRL GALAȚI 

BAR DE ZI MERCUR 3 STELE 20 SC HOTEL MERCUR SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

MERCUR 3 STELE 100 SC HOTEL MERCUR SRL GALAȚI 

BRASERIE NICNIC 2 STELE 208 SC NICNIC SRL GALAȚI 

BAR DE ZI OLYMPOS CAFE 3 STELE 136 SC OLYMPOS MG SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

ORIZONT 3 STELE 150 SC CP ORIZONT SRL GALAȚI 

BAR DE ZI OSCAR 2 STELE 32 SC OSCAR TRAVEL SRL GALAȚI 

BUFET BAR OSCAR 2 STELE 35 SC OSCAR TRAVEL SRL GALAȚI 

BRASERIE PANORAMIC 2 STELE 210 SC PLEITOS SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

PARC 3 STELE 150 SC ELITRANS SRL TECUCI 

RESTAURANT 
CLASIC 

PERLA DUNARII 3 STELE 270 SC CLUB HIRSO SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

PRODELTA 3 STELE 60 SC PRODELTA SRL GALAȚI 

Bufet Tip Expres RAION 
GASTRONOMIE 

1 STEA 44 SC REAL HYPERMARKET 
ROMANIA SL 

GALAȚI 

BERARIE SCORE 3 STELE 80 SC NIRA IMPEX SRL GALAȚI 

FAST FOOD SNACK BAR HEI 
GALAȚI 1 

2 STELE 36 SC ROMPETROL 
DOWNSTREAM SA 

GALAȚI 

FAST FOOD SNACK BAR HEI 
TECUCI 

2 STELE 51 SC ROMPETROL 
DOWNSTREAM SA 

DRĂGĂNEȘTI 

RESTAURANT 
CLASIC 

SOFIA & CO 2 STELE 110 SC SOFIA & CO IMPEX SRL HANU CONACHI 

RESTAURANT 
CLASIC 

STEJARUL 3 STELE 290 SC ADY TOMA SRL TULUCEȘTI 

RESTAURANT 
CLASIC 

STEJARUL 2 STELE 549 SC PIBUNNI SRL GALAȚI 
(Tulucești) 

RESTAURANT 
CLASIC 

TAPAS 2 STELE 82 SC BISTRO KAPRI SRL GALAȚI 

BAR DE NOAPTE TEMPTATION 5 STELE 16 SC VIVA COMPANY SRL GALAȚI 

CAFE-BAR THE NEWS 
CAFE 

4 STELE 85 SC FOOD SHOP SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

TRAIAN 3 STELE 300 SC AMERICAN STAR 
POPCORN DG SL 

GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

TRATTORIA 
ALFREDO 

3 STELE 150 SC TRATTORIA ALFREDO SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

TRIGHINA 3 STELE 180 SC DANICAD SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

TT 2 STELE 96 SC REGIDA SRL GALAȚI 

BAR DE ZI VEGA 4 STELE 80 SC VEGA COMPANY SRL GALAȚI 

RESTAURANT 
CLASIC 

VEGA 4 STELE 220 SC VEGA COMPANY SRL GALAȚI 

Gelaterie VIVA 5 STELE 55 SC VIVA COMPANY SRL GALAȚI 

RESTAURANT VIVA CLUB 5 STELE 300 SC VIVA COMPANY SRL GALAȚI 
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CLASIC 

RESTAURANT 
CLASIC 

VIVA CLUB 5 STELE 90 SC VIVA COMPANY SRL GALAȚI 

 
 
TOTAL, din care:  

- - 11701 - - 

-mediul urban - - 10701 - - 

-mediul rural - - 1000 - - 
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4. EVALUAREA POTENȚIALULUI TURISTIC ÎN JUDEŢUL GALAŢI 

 

4.1. CRITERII DE EVALUARE A RESURSELOR TURISTICE  

Criteriile de evaluare a resurselor turistice (În conformitate cu cu Metodologia privind evaluarea 
potenţialului turistic în unitaţile administrativ-teritoriale de bază- elaborată de MDRL în 2009), se prezintă 
astfel: 
 

A. Resurse naturale             - max. 25 puncte 

  A.1. Cadrul natural - max. 10 puncte 

  1. relief : câmpie - 1 punct / dealuri, podiş - 2 puncte 

  2. păduri > 30% -1 punct / păduri < 30% - 0,5 puncte 

  3. faună interes cinegetic mare – 1 punct / faună interes cinegetic mediu- 0,5 puncte 

  4. lacuri, amenajări pişcicole - 1 punct  

  5. A. peisaj – natural - 2 puncte /  5.B. peisaj – antropic - 1 punct 

 A.2. Arii protejate - max. 5 puncte 

6. grad de reprezentativitate  - 1 punct /  suprafaţa totala protejată - 1 punct / grad de 

conservare - 1 punct / valoare peisagistică - 1 punct / posibilitatea practicării turismului - 1 

punct 

A.3. Factorii naturali terapeutici -  max. 10 puncte 

 Nu este cazul. 

B. Resurse antropice             - max. 25 puncte 

B.1. Monumente istorice de interes naţional / local -max. 8 puncte / max. 4 puncte 

 7. arheologie / arhitectură / monumente de for public / case memoriale 

B.2. Muzee și colecţii publice - max. 9 puncte 

8. muzee – 2 puncte / colecţii publice – 1 punct 

B.3. Artă și tradiţie populară - max. 8 puncte / 2 puncte 

 9. festivaluri, târguri, obiceiuri, sarbători, pelerinaje – 2 puncte 
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 10. meşteşuguri populare - 2 puncte 

 B.4. Instituţii de spectacole şi concerte - max. 8 puncte / 4 puncte 

  11. filarmonici, orchestre, formaţiuni culturale  

 B3, B4 – max 8 puncte  

C. Infrastructură specifică turistică     - max. 20 puncte 

 C.1. Unităţi cazare - max. 7 puncte  

  12. hoteluri - 5 puncte / pensiuni - 1 punct / alte tipuri (cantoane silvice, cabane de vânătoare, 

mănăstiri)- 1 punct 

C.2. Instalaţii de tratament - max. 5 puncte - Nu este cazul. 

C.3. Pârtii de schi - max. 1 punct - Nu este cazul. 

C.4. Instalaţii de agrement - max. 1 punct  

  13. herghelii, plaje omologate, agrement nautic, parcuri de distracţii 

C.5. Infrastructură conferințe, reuniuni- max. 6 puncte  

 14. săli de conferință 

D. Echipare edilitară a U.A.T.            – max. 30 puncte 

D.1. Accesibilitate (infrastructura transport) 

15. acces drum naţional (sau european) şi cale ferată - 5 puncte / acces drum naţional sau 

cale ferată- 2,5 puncte 

D.2. Infrastructură edilitară - max. 9 puncte 

 16. alimentare cu apă şi canalizare - 5 puncte / alimentare cu apă - 2,5 puncte 

 17. alimentare cu gaze naturale - 4 puncte 

D.3. Infrastructură de telecomunicaţii - max. 5 puncte 

 18. telecomunicaţii – acoperire în reţea GSM  

 

Pusă în aplicare în cazul UAT-urilor din judetul Galați, situația agregată se prezintă în continuare.
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4.2. INDICATOR AGREGAT PRIVIND POTENŢIALUL TURISTIC ÎN JUDEŢUL GALAŢI 
  

Legenda 
1=cadrul natural; 2=paduri; 3=fauna; 4=lacuri, amenajari piscicole; 5a=peisaj natural; 5b=peisaj antropic; 6=arii protejate; 7=monumente istorice de interes național /local 
(arheologie, arhitectura, for public, case memoriale); 8=muzee / colectii publice; 9=festivaluri, targuri, obiceiuri, sarbatori; 10= mestesuguri populare; 11= filarmonici, orchestre, 
formatiuni culturale; 12=unitati cazare; 13=instalatii agrement; 14=infrastructura conferințe, reuniuni; 15= acces drum național (sau european) și cale ferată; 16= alimentare cu apa 
și canalizare; 17 = alimentare cu gaze naturale; 18= telecomunicatii (acoperire în retea GSM) 

 

Nr. Ctr INDICATOR 
 

LOCALITATE 

1 2 3 4 5a 5b 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total punctaj 

1 Bălăbănești 2 1 1 0,5 - - - - - 2 2 - - - - 5 2,5 - 5 21,0 

2 Bălășești 2 1 1 0,5 - - 4,2 - - - - - - - - - - - 5 13,7 

3 Băleni 1 1 1 0,5 2 1 - 2 - - - - - - - - 5 - 5 18,5 

4 Băneasa 2 1 0,5 0,5 2 - 4,2 2 3 - - - - - - 2,5 - - 5 22,7 

5 Barcea 1 1 1 0,5 2 - - 1 - - - - - - - 5 2,5 - 5 19,0 

6 Berești Meria 2 1 1 0,5 2 - - 1 2 - - - - - - 2,5 2,5 - 5 20,5 

7 Brăhășești 2 1 1 0,5 - - 4,0 2 - 2 - - 1 - - - 2,5 - 5 21,0 

8 Braniștea 1 0,5 1 0,5 2 1 4,6 2 - 2 2 2 - - - 5 2,5 - 5 31,1 

9 Buciumeni 2 1 1 1 2 - 4,2 3 3 2 - - 1 - - - 2,5 - 5 27,7 

10 Cavadinești 1 1 1 1 2 - 4,2 1 - 2 - 2 - - - 2,5 2,5 - 5 25,2 

11 Cerțești 2 1 1 0,5 2 - 4,2 1 - 2 - - 1 - - 2,5 2,5 - 5 24,7 

12 Corni 2 0,5 0,5 0,5 - 1 - 2 - - - - - - - - 5 - 5 16,5 

13 Corod 1 0,5 0,5 - - - - 2 - - - - - - - - 2,5 - 5 11,5 

14 Cosmești 1 1 1 1 2 - 4,4 - - - - - - - - 5 2,5 - 5 22,9 

15 Costache–Negri 1 0,5 0,5 - - 1 - 2 - 2 - - - - - - 5 - 5 17,0 

16 Cuca 1 0,5 0,5 0,5 - 1 - 2 - 2 - - - - - 2,5 2,5 - 5 17,5 

17 Cudalbi 1 0,5 0,5 0,5 - 1 - 2 - 2 - - 1 - - - 2,5 - 5 16.0 

18 Cuza-Vodă 1 0,5 - - 2 - - - - - - 2 - - - - - - 5 10.5 

19 Drăgănești 1 1 0,5 1 2 - - - - 2 - - - - - 5 - - 5 17.5 

20 Drăgușeni 2 1 1 0,5 2 - 4,2 2 - - - - 1 - - 2,5 - - 5 21,2 
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Nr. Ctr INDICATOR 
 

LOCALITATE 

1 2 3 4 5a 5b 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total punctaj 

21 Fârțănești 2 1 0,5 0,5 2 - 4,2 1 - - - - - - - 2,5 2,5 - 5 21,2 

22 Foltești 1 0,5 1 1 - 1 4,6 2 - - - - - - - 5 2,5 - 5 23,6 

23 Frumușița 1 0,5 1 - - - 4,8 3 - - - - - - - 5 2,5 - 5 22.8 

24 Fundeni 1 1 1 - 2 1 5 - - - 2 - 3 - - 5 2,5 - 5 28.5 

25 Ghidigeni 1 1 1 1 2 - - 3 - - - - - - - 5 5 - 5 24.0 

26 Gohor 2 0,5 0,5 0,5 2 - - - - - - - - - - 2,5 2,5 - 5 15,5 

27 Grivița 1 0,5 0,5 0,5 - - - 1 - - - - - - - - 2,5 - 5 11,0 

28 Independența 1 1 1 - - 1 4,6 1 - - - - - - - 5 2,5 4 5 26,1 

29 Ivești 1 1 1 0,5 2 - 4,0 1 - 2 2 - - - - 5 2,5 4 5 31,0 

30 Jorăști 2 1 0,5 - 2 - - 2 - - - - - - - - - - 5 12,5 

31 Liești 1 1 1 0,5 2 - 1 - - 2 - 2 - - - 5 2,5 2 5 25,0 

32 Măstăcani 1 1 1 0,5 2 - 4,4 1 - - - - - - - 5 2,5 - 5 23,4 

33 Matca 1 0,5 0,5 - - - - 2 - - - - - - - -  2 5 11,0 

34 Movileni 1 1 1 0,5 2 - 4,4 - - - - - - - - - 2,5 - 5 17,4 

35 Munteni 1 0,5 0,5 0,5 2 - - 4 - 2 - - - - - 5 2,5 1 5 24,0 

36 Nămoloasa  1 0,5 1 - 2 - 4,4 - - - - - 1 - - - 2,5 - 5 17,4 

37 Negrilești 1 1 0,5 0,5 2 - 4,2 - - - - - - - - -  - 5 14,2 

38 Nicorești 2 1 1 0,5 2 - 4,4 2 - - 2 - - - - - 2,5 - 5 22,4 

39 Oancea 2 0,5 1 1 2 - 4,2 - - - 2 - - - - 2,5 2,5 - 5 22,7 

40 Pechea  1 0,5 0,5 0,5 2 1 - - - - - - - - - - 5 - 5 15,5 

41 Piscu 1 0,5 1 0,5 - 1 4,4 - - - - 2 - - - 5 2,5 - 5 22,9 

42 Poiana 2 0,5 1 - 2 - 5 2 - - - - - - - - 2,5 - 5 20,0 

43 Priponești 2 0,5 0,5 0,5 - - - - - - - - - - - -  - 5 8,5 

44 Rădești 2 1 0,5 - 2 - - - - - - 2 - - - - 2,5 - 5 15,0 

45 Rediu 1 1 0,5 0,5 2 1 - 3 - 2 - - - - - - 2,5 - 5 18,5 

46 Scânteiești 1 0,5 0,5 - - 1 4,2 2 - - - - - - - 2,5 2,5 - 5 19,2 

47 Schela 1 0,5 1 - 2 1 4,0 - - - - 2 - - - - 2,5 4 5 22,5 

48 Șendreni 1 0,5 0,5 1 2 - - 2 - 2 - - 2 - - 5 2,5 - 5 23,5 

49 Slobozia- Conachi 1 0,5 0,5 0,5 2 1 - - - - - - - - - 2,5 2,5 - 5 15,5 

50 Smârdan 1 1 0,5 0,5 - 1 - 2 - 2 - - - - - - 5 - 5 18,0 
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La o primă analiză asupra rezultatelor cercetării realizate, în conformitate cu ”Metodologia privind evaluarea potențialului turistic în unitățile 
administrativ-teritoriale de bază, MDRL-2009”, se poate constata o posibilitate de ierarhizare a UAT-urilor, funcție de punctajul obținut. Dacă în mediul urban se 
păstrează ierarhia în funcție de rangul UAT și de nr. populației, în mediul rural se constată că intervin mai mulți factori, care conduc la o ierarhie ce nu mai este 
condiționată numai de nr. populației, rangul fiind același. Astfel, se constată că la UAT-urile din mediul rural, un rol important îl capătă infrastructura și amplasarea 
geografică cu cadrul natural corespunzător.  

Rezultatele ce derivă din acest indicator agregat pot situa comunele pe mai multe paliere de potențial turistic. Autorii propun trei paliere de potențial turistic și 
anume: minim (1-15 puncte), mediu (15,5-25 puncte) și maxim (25,2-42 puncte). 

 

Nr. Ctr INDICATOR 
 

LOCALITATE 

1 2 3 4 5a 5b 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total punctaj 

51 Smulți 2 0,5 0,5 0,5 - 1 - - - - - - - - - -  - 5 9,5 

52 Suceveni 2 1 1 0,5 2 - 5 1 - - 2 2 - - - 2,5 2,5 - 5 26,5 

53 Suhurlui 1 0,5 0,5 - 2 - - 3 - - - - - - - - 2,5 - 5 14,5 

54 Țepu 2 0,5 0,5 - - - - 2 - 2 - 2 - - - 2,5 2,5 - 5 19,0 

55 Tudor 
Vladimirescu 

1 0,5 1 0,5 2 - 4,6 - 3 2 - - 1 - - 5 - - 5 25,6 

 56 Tulucești 1 1 1 0,5 2 1 5 2 2 - - 2 6 1 1 5 2,5 4 5 42,0 

57 Umbrărești 1 1 1 1 2 - 5 1 - - - - - - - 5 2,5 - 5 24,5 

58 Valea Mărului 1 0,5 0,5 1 2 - - 2 - - - - - - - - 2,5 - 5 14,5 

59 Vânători 1 0,5 0,5 - - 1 1 1 2 - - 2 - - - 2,5 2,5 4 5 23,0 

60 Vârlezi 2 1 0,5 0,5 2 1 - - - - - - - - - 2,5 2,5 - 5 17,0 

61 Vlădești 2 0,5 1 1 2 - 4,4 - - - - - - - - 2,5 - - 5 18,4 

62 Mun. Galați 2 1 1 1 2 1 5 8 9 6 2 8 7 1 6 5 5 4 5 79,0 

63 Mun. Tecuci 1 0,5 - 0,5 2 1 - 4 4 2 - 2 7 - 2 5 4 2 5 42,0 

64 Orașul Tg. Bujor 2 1 - 0,5 2 - 4,2 - 4 2 2 - - - - 5 4 - 5 31,7 

65 Orasul Berești 2 1 - 0,5 2 - 4,2 2 - 2 - 2 - - - - 4 - 5 24,7 

Total județ 90 49 47 30,5 90 22 148,4 87 33 48 18 34 32 2 9 150 154,5 31 325 1400,4 
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Astfel, ierarhizarea comunelor, de la minim la maxim, decurge după cum urmează: 

1-15 puncte: Priponești, Smulți, Cuza-Vodă, Grivița, Corod, Matca, Jorăști, Bălășești, Negrilești, Suhurlui, Valea Mărului, Rădești; 

15,5-25 puncte: Gohor, Pechea, Slobozia-Conachi, Cudalbi, Corni, Costache-Negri, Vârlezi, Movileni, Nămoloasa, Cuca, Drăgănești, Smârdan, Vlădești, Băleni, 
Rediu,    Barcea, Țepu,  Scânteiești, Poiana, Berești – Meria, Bălăbănești, Brăhășești, Drăgușeni, Fârțănești, Nicorești, Schela, Băneasa, Oancea, Frumușița, 
Cosmești, Piscu, Vânători, Măstăcani, Șendreni, Foltești, Ghidigeni, Munteni, Umbrărești, Cerțești, Liești. 

25,2-42 puncte: Cavadinești, Tudor Vlamirescu, Independența, Suceveni, Buciumeni, Fundeni, Ivești, Braniștea, Tulucești. 

 

Autorii au considerat că poate fi interesantă, în beneficiul cercetării, realizarea unei diagrame care să prezinte la nivelul județului Galați, ponderea fiecărui 
indicator în parte, care a fost luat în considerație în cadrul indicatorului integrat privind potențialul turistic. Situația  este pentru momentul actual, putându-se 
modifica, în funcție de schimbările ce pot surveni în dezvoltarea viitoare a fiecărui UAT. 

Analizând această diagramă, se constată că, respectând criteriile din ”Metodologia privind evaluarea potențialului turistic în unitățile administrativ-teritoriale 
de bază, MDRL-2009”, în județul Galați indicatorii care contribuie cel mai mult, în acest moment la definirea potențialului turistic sunt cei privind infrastructura 
- 47,3 % (telecomunicații 23,2 %; alimentare cu apă și canalizare 11,1 %; acces la drum național și / sau cale ferată 10,8 %; alimentare gaze-naturale 2,2%).  

Urmează apoi indicatorii legați de condițiile geografice și de amplasare într-un anumit areal geografic – 32,4 % (arii protejate 10,6 %; cadru natural și peisaj 
natural, câte 6,4 %; păduri 3,5 %; faună 3,4 %; lacuri, amenajări piscicole 2,1%).  

Poziția următoare este ocupată de cadrul antropic (7,8%) reprezentat prin monumente de interes natural / local (6,2 %), precum și de peisajul antropic (1,6 %).  

Se poate constata că doar 12,5 % din totalul potențialului turistic este acoperit de indicatori privind infrastructura specific turistică – 3% (unități de cazare, 
instalații de agrement, infrastructura conferințe, reuniuni), precum și indicatorii ce țin de factorul uman, de gândirea, ocupațiile și tradițiile sale – 9,5 % 
(meșteșuguri populare; filarmonici, orchestre, formațiuni culturale; festivaluri, târguri, obiceiuri; muzee/colecții publice). 
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3,5% 3,4%

2,1%
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1,6%

10,6%

6,2%

2,4%

3,4%

1,3%

2,4%2,3%

0,1%0,6%

10,8%

11,1%

2,2%

23,2%

Diagrama cu reprezentarea ponderilor indicatorilor
(ce alcătuiesc indicatorul agregat) pentru determinarea 

potențialului turistic al județului Galați
1 - Cadrul Natural 6,4%

2 - Paduri 3,5%

3 - Fauna 3,4%

4 - Lacuri, Amenajari piscicole 2,1%

5a - Peisaj Natural 6,4%

5b - Peisaj Antropic 1,6%

6 - Arii protejate 10,6%

7 - Mon. de interes national / local 6,2%

8 - Muzee/Colectii publice 2,4%

9 - Festivaluri, targuri, obiceiuri 3,4%

10 - Mestesuguri populare 1,3%

11 - Filarmonici, orchestre, formatiuni culturale 2,4%

12 - Unitati de cazare 2,3%

13 - Instalatii Agrement 0,1%

14 - Infrastructura conferinte, reuniuni 0,6%

15 - Acces Drum National si Cale ferata 10,8%

16 - Alimentare cu apa si canalizare 11,1%

17 - Alimentare cu gaze naturale 2,2%

18 - Telecomunicatii 23,2%
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5. TABEL MATRICE - IDENTIFICARE PONDERI PENTRU FORME 
DE TURISM ÎN JUDEŢUL GALAŢI  

 

 
Indicatorii ce au servit la evidențierea indicatorului agregat privind potențialul turistic, pot fundamenta și 
un tabel matrice propus în continuare, pentru identificarea ponderilor formelor de turism în județul Galați, 
atât la nivelul UAT din mediul urban, cât și la nivelul UAT din mediul rural. Din clasificarea formelor de 
turism prezentate în prima parte a lucrării, autorii au identificat pentru județul Galați, ca fiind adecvate 
pentru dezvoltarea armonioasă a teritoriului, următoarele forme de turism: 
- turismul urban/ turismul rural, agroturismul/ turismul cultural religios/ turismul de afaceri/ ecoturismul/ 
turismul de weekend/ turismul cu caracter special. 

 
Tabelul Matrice-propus în continuare reprezintă un cumul de elemente ce pot genera turism, derivate din 
indicatorul agregat privind potențialul turistic, unde: 

 
“a” reprezintă un punctaj rezultat ca derivat din Indicatorul agregat privind potențialul turistic (pct. 

4.2.), astfel: 
 -pentru turism urban: ∑ indicatori 5b, 7, 8, 11, 12; 

-pentru turism rural, agroturism: ∑ indicatori 1, 2, 3, 4, 5a, 5b; 
-pentru turism cultural religios: ∑ indicatori 5b, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 
-pentru turism de afaceri: ∑ indicatori 9, 12, 14, 15, 18; 
-pentru ecoturism: indicator 6; 
-pentru turism de weekend: ∑ indicatori 1, 2, 4, 5a, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13; 
-pentru turism cu caracter special: ∑ indicatori 2, 3, 4, 12, 14,  
 
Iar ”b” reprezintă punctajul final, propus de autori pentru a se realiza o ierarhizare a UAT pentru 

fiecare formă de turism evidențiată. 
 

Algoritmul propus, de transformare a punctajelor din coloanele “a” în coloanele “b”, este următorul: 

-pentru turism urban:  

0 puncte – pentru valori cuprinse între 0-0; 
1 punct- pentru valori cuprinse între 1-2; 
2 puncte- pentru valoarea 3; 
3 puncte- pentru valoarea 4; 
4 puncte- pentru valoarea 5; 
5 puncte- pentru valori cuprinse între 6-7; 
 

-pentru turism rural, agroturism:  

0 puncte – pentru valori cuprinse între 0-0; 
1 punct- pentru valori cuprinse între 2-5; 
2 puncte- pentru valori cuprinse între 3-3,5 pentru mediul rural și 5 pentru mediul urban; 
3 puncte- pentru valori cuprinse între 4-5 pentru mediul rural și 5,5 pentru mediul urban; 
4 puncte- pentru valori cuprinse între 5,5-6,6 pentru mediul rural și 8 pentru mediul urban; 
5 puncte- pentru valori cuprinse între 7-8 ; 
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-pentru turism cultural religios:  

0 puncte – pentru valori cuprinse între 0-0; 
1 punct- pentru valori cuprinse între 1-2; 
2 puncte- pentru valori cuprinse între 3-5; 
3 puncte- pentru valori cuprinse între 6-7; 
4 puncte- pentru valori cuprinse între 8-9; 
5 puncte- pentru valoarea 13 pentru mediul rural și între 20-41 și pentru mediul urban; 

 

-pentru turism de afaceri:  

0 puncte – pentru valori cuprinse între 0-0; 
1 punct- pentru valori cuprinse între 5-6; 
2 puncte- pentru valori cuprinse între 7-8,5 pentru mediul rural și între 7-12 pentru mediul urban; 
3 puncte- pentru valori cuprinse între 9,5-10,5 pentru mediul rural și 21 pentru mediul urban; 
4 puncte- pentru valori cuprinse între 12-14; 
5 puncte- pentru valoarea 17 pentru mediul rural și 29 pentru mediul urban; 

 

-pentru ecoturism:  

0 puncte – pentru valori cuprinse între 0-0; 
1 punct- pentru valoarea 1; 
2 puncte- fără punctaj pentru mediul rural și 4,2 pentru mediul urban; 
3 puncte- pentru valori cuprinse între 4-4,2 pentru mediul rural și 5 pentru mediul urban; 
4 puncte- pentru valori cuprinse între 4,4-4,6; 
5 puncte- pentru valori cuprinse între 4,8-5; 
 

-pentru turism de weekend:  

0 puncte – pentru valori cuprinse între 0-0; 
1 punct- pentru valori cuprinse între 3-4; 
2 puncte- pentru valori cuprinse între 5-7,7 pentru mediul rural și între 13-15 pentru mediul urban; 
3 puncte- pentru valori cuprinse între 8-12 pentru mediul rural și 19 pentru mediul urban; 
4 puncte- pentru valori cuprinse între 12,5-14; 
5 puncte- pentru valori cuprinse între 15-20,4 pentru mediul rural și 43 pentru mediul urban; 
 

-pentru turism cu caracter special:  

0 puncte – pentru valori cuprinse între 0-0; 
1 punct- pentru valori cuprinse între 0,5-1,5 pentru mediul rural și 1,5 pentru mediul urban; 
2 puncte- pentru valori cuprinse între 2-3,5; 
3 puncte- pentru valori cuprinse între 4-5 pentru mediul rural și 10 pentru mediul urban; 
4 puncte- pentru valoarea 9,5; 
5 puncte- fără punctaj pentru mediul rural și 16 pentru mediul urban. 
 

Pentru toate punctajele de tip “b”, s-a considerat că, în funcție de încadrarea într-un anumit 

puntaj, potențialul de practicare a tipului de turism este definit astfel: 
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0 puncte:  u prezintă potențial pentru tipul de turism evaluat; 
1 puncte:  tipul de turism evaluat nu poate fi practicat decât extrem dificil spre deloc; 
2 puncte: mică posibilitate a practicării tipului de turism evaluat; 
3 puncte:  potențial mediu de practicare a tipului de turism evaluat; 
4 puncte: posibilitatea practicării tipului de turism evaluat cu anumite lipsuri; 
5 puncte:  potențial crescut de practicare a tipului de turism evaluat. 
 
 

    FORMA DE TURISM 
 
 
 

UAT                     

TURISM 
URBAN 

 

TURISM 
RURAL, 

AGROTURISMUL 

TURISM 
CULTURAL 
RELIGIOS 

TURISM DE 
AFACERI 

ECOTURISM TURISM 
DE WEEKEND 

TURISM CU 
CARACTER 
SPECIAL: 

VĂNĂTOARE, PESCUIT 
SPORTIV, CONGRESE, 

SIMPOZIOANE 

  a b a b a b a b a b a b a b 
 GALAȚI 33 5 8,0 4 41 5 29,0 5 5,0 3 43,0 5 16,0 5 
Mediu 
urban 

TECUCI 18 5 5,0 2 20 4 21,0 3 0 0 19,0 3 10,0 3 

 TG.BUJOR 4 3 5,5 3 8 2 12,0 2 4,2 2 13,7 2 1,5 1 
 BEREŞTI 

 
4 3 5,5 3 6 2 7,0 2 4,2 2 15,7 2 1,5 1 

  
BĂLĂBANEŞTI 

0 0 4,5 3 4 2 12,0 4 0 0 7,5 2 2,5 2 

 BĂLĂŞEŞTI 0 0 4,5 3 0 0 5,0 1 4,2 3 7,7 2 2,5 2 
 BĂLENI 3 2 6,5 4 3 2 5,0 1 0 0 6,5 2 2,5 2 
 BĂNEASA 5 4 6,0 4 5 2 7,5 2 4,2 3 11,7 3 2,0 2 
 BARCEA 1 1 5,5 4 1 1 10,0 3 0 0 5,5 2 2,5 2 
 BEREŞTI-MERIA 3 2 6,5 4 3 2 7,5 2 0 0 6,5 2 2,5 2 
 BRĂHĂŞEŞTI 3 2 4,5 3 5 2 8,0 2 4,0 3 12,5 4 3,5 2 
 BRANIŞTEA 5 4 6,0 4 9 4 12,0 4 4,6 4 16,6 5 2,0 2 
 BUCIUMENI 7 5 7,0 5 9 4 8,0 2 4,2 3 16,2 5 4,0 3 
 CAVADINEŞTI 3 2 6,0 4 5 2 9,5 3 4,2 3 14,2 4 3,0 2 
 CERŢEŞTI 2 1 6,5 4 4 2 10,5 3 4,2 3 13,7 4 3,5 2 
Mediu 
rural 

CORNI 3 2 4,5 3 3 2 5,0 1 0 0 5,0 2 1,5 1 

 COROD 2 1 2,0 1 2 1 5,0 1 0 0 3,5 1 1,0 1 
 COSMEŞTI 0 0 6,0 4 0 0 10,0 3 4,4 4 9,4 3 3,0 2 
 COSTACHE- 

NEGRI 
3 2 3,0 2 5 2 7,0 2 0 0 5,5 2 1,0 1 

 CUCA 3 2 3,5 2 5 2 9,5 3 0 0 6,0 2 1,5 1 
 CUDALBI 4 3 3,5 2 6 3 8,0 2 0 0 7,0 2 2,5 2 
 CUZA-VODĂ 2 1 3,5 2 2 1 5,0 1 0 0 5,5 2 0,5 1 
 DRĂGĂNEŞTI 0 0 5,5 4 2 1 12,0 4 0 0 7,0 2 2,5 2 
 DRĂGUŞENI 3 2 6,5 4 3 2 8,5 2 4,2 3 12,7 4 3,5 2 
 FÂRŢĂNEŞTI 1 1 6,0 4 1 1 7,5 2 4,2 3 10,7 3 2,0 2 
 FOLTEŞTI 3 2 4,5 3 3 2 10,0 3 4,6 4 9,1 3 2,5 2 
 FRUMUŞIŢA 3 2 2,5 1 3 2 10,0 3 4,8 5 9,3 3 1,5 1 
 FUNDENI 4 3 6,0 4 6 3 13,0 4 5,0 5 14,0 4 5,0 3 
 GHIDIGENI 3 2 6,0 4 3 2 10,0 3 0 0 8,0 3 3,0 2 
 GOHOR 0 0 5,5 4 0 0 7,5 2 0 0 5,0 2 1,5 1 
 GRIVIŢA 1 1 2,5 1 1 1 5,0 1 0 0 3,0 1 1,5 1 
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    FORMA DE TURISM 
 
 
 

UAT                     

TURISM 
URBAN 

 

TURISM 
RURAL, 

AGROTURISMUL 

TURISM 
CULTURAL 
RELIGIOS 

TURISM DE 
AFACERI 

ECOTURISM TURISM 
DE WEEKEND 

TURISM CU 
CARACTER 
SPECIAL: 

VĂNĂTOARE, PESCUIT 
SPORTIV, CONGRESE, 

SIMPOZIOANE 

 INDEPENDENŢA 2 1 4,0 3 2 1 10,0 3 4,6 4 7,6 2 2,0 2 
 IVEŞTI 1 1 5,5 4 5 2 12,0 4 4,0 3 13,5 4 2,5 2 
 JORĂŞTI 2 1 5,5 4 2 1 5,0 1 0 0 7,0 2 1,5 1 
 LIEŞTI 2 1 5,5 4 4 2 12,0 4 1 1 9,5 3 2,5 2 
Mediu 
rural 

MĂSTĂCANI 1 1 5,5 4 1 1 10,0 3 4,4 4 9,9 3 2,5 2 

 MATCA 2 1 2,0 1 2 1 5,0 1 0 0 3,5 1 1,0 1 
 MOVILENI 0 0 5,5 4 0 0 5,0 1 4,4 4 8,9 3 2,5 2 
 MUNTENI 4 3 4,5 3 6 3 12,0 4 0 0 10,0 3 1,5 1 
 NĂMOLOASA 1 1 4,5 3 1 1 6,0 1 4,4 4 8,9 3 2,5 2 
 NEGRILEŞTI 0 0 5,0 3 0 0 5,0 1 4,2 3 8,7 3 2,0 2 
 NICOREŞTI 2 1 6,5 4 4 2 5,0 1 4,4 4 13,9 4 2,5 2 
 OANCEA 0 0 6,5 4 2 1 7,5 2 4,2 3 11,7 3 2,5 2 
 PECHEA 1 1 5,5 4 1 1 5,0 1 0 0 4,0 1 1,5 1 
 PISCU 3 2 4,0 3 3 2 10,0 3 4,4 4 8,4 3 2,0 2 
 POIANA 2 1 5,5 4 2 1 5,0 1 5,0 5 11,5 3 1,5 1 
 PRIPONEŞTI 0 0 3,5 2 0 0 5,0 1 0 0 3,0 1 1,5 1 
 RĂDEŞTI 2 1 5,5 4 2 1 5,0 1 0 0 7,0 2 1,5 1 
 REDIU 4 3 6,0 4 6 3 7,0 2 0 0 9,5 3 2,0 2 
 SCÂNTEIEŞTI 3 2 3,0 2 3 2 7,5 2 4,2 3 7,7 2 1,0 1 
 SCHELA 3 2 5,5 4 3 2 5,0 1 4,0 3 9,5 3 1,5 1 
 ŞENDRENI 4 3 5,0 3 6 3 14,0 4 0 0 10,5 3 4,0 3 
 SLOBOZIA-CON

ACHI 
1 1 5,5 4 1 1 7,5 2 0 0 4,0 1 1,5 1 

 SMÂRDAN 3 2 4,0 3 5 2 7,0 2 0 0 6,5 2 2,0 2 
 SMULŢI 1 1 4,5 3 1 1 5,0 1 0 0 3,0 1 1,5 1 
 SUCEVENI 3 2 6,5 4 5 2 7,5 2 5,0 5 15,5 4 2,5 2 
 SUHURLUI 3 2 4,0 3 3 2 5,0 1 0 0 6,5 2 1,0 1 
 ŢEPU 4 3 3,0 2 6 3 9,5 3 0 0 8,5 3 1,0 1 
 TUDOR 

VLADIMIRESCU 
4 3 5,0 3 6 3 13,0 4 4,6 4 11,6 3 3,0 2 

 TULUCEŞTI 13 5 6,5 4 13 5 17,0 5 5,0 5 20,5 5 9,5 4 
Mediu 
rural 

UMBRĂREŞTI 1 1 6,0 4 1 1 10,0 3 5,0 5 11,0 3 3,0 2 

 VALEA 
MĂRULUI 

2 1 5,0 3 2 1 5,0 1 0 0 6,5 2 2,0 2 

 VÂNĂTORI 6 5 3,0 2 6 3 7,5 2 1 1 5,5 2 1,0 1 
 VÂRLEZI 1 1 7,0 5 1 1 7,5 2 0 0 5,5 2 2,0 2 
 VLĂDEŞTI 0 0 6,5 4 0 0 7,5 2 4,4 4 9,9 3 2,5 2 
TOTAL GENERAL din care: 

1005 
 116  214  116  148  122  174  115 

TOTAL MEDIU URBAN 

82 
 16  12  13  12  7  12  10 

TOTAL MEDIU RURAL 

923 
 100  202  103  136  115  162  105 
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Matricea folosită ne ajută să observăm simultan care este cea mai „turistică” unitate adminstrativ-teritorială 

şi în acelaşi timp care este tipul de turism care merită şi care poate fi exploatat pe viitor cu siguranţa 

succesului său. 

 

După cum se poate observa din diagrama de mai sus, turismul, în județul Galați, se poate dezvolta, având la 

bază condiții favorabile, în următoarele direcții, cu ponderi descrescătoare, dar nu foarte diferite cantitativ: 

- turismul rural, agroturismul 21%/ turismul de week-end 17%/ turismul de afaceri 15%/ turismul urban, cel  

cultural religios și ecoturismul, în egală măsură, câte 12% / turismul cu caracter special 11%. 

 

 

 

12%

21%

12%

15%

12%

17%

11%

Diagrama: forme de turism identificate în județul 
Galați

Turism Urban 12%

Turism Rural, Agroturism 21%

Turism cultural-religios 12%

Turism de afaceri 15%

Ecoturism 12%

Turism de weekend 17%

Turism cu caracter special:
vanatoare, pescuit, conferinte
etc. 11%
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Se observă că, între ponderile formelor de turism din mediul rural față de cele la nivel județean nu sunt 

diferențe mari; explicația constă în numărul mare de UAT-uri cu caracter rural, față de cele cu caracter urban. 

19%

15%

16%15%

8%

15%

12%

Diagrama: forme de turism idetificate în jud. 
Galați în mediul urban Turism urban 19%

Turism rural, Agroturism 15%

Turism cultural-religios 16%

Turismul de afaceri 15%

Ecoturism 8%

11%

22%

11%

15%

12%

18%

11%

Diagrama: forme de turism identificate în jud. 
Galați în  mediul rural

Turism urban 11%

Turism rural, Agroturism 22%

Turismul cultural-religios 11%

Turism de afaceri 15%

Ecoturism 12%
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De aici și concluzia că în viitor, formele de practicare a turismului la nivel județean, ca și managementul 

județean al acestei ramuri economice, vor fi direct influențate de dezvoltarea locală, la nivel de UAT, a 

turismului, atât ca pondere, cât și ca areal geografic afectat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STUDIU PRIVIND POTENŢIALUL TURISTIC AL JUDEŢULUI GALAŢI -ETAPA 1- IDENTIFICARE ȘI CLASIFICARE A FORMELOR DE 
TURISM PRACTICABILE ÎN JUDEŢUL GALAŢI, VIZÂND DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITORIULUI 

 

217 

 

6. CONCLUZII 

Rezumând cele prezentate anterior, analiza datelor studiate a demonstrat faptul că turismul gălăţean se află 

actualmente întro stare deficitară, accentuată de criza economică. Judeţul Galaţi se conturează ca o 

destinaţie turistică în mai mică măsură decât judeţele limitrofe, deși are potențial turistic, dar insuficient 

exploatat.  

Principalele tipuri de turism potenţiale pentru dezvoltare în judeţul Galaţi sunt: turismul rural/agroturismul, 

urmat de turismul de week-end, turismul de afaceri, cel cultural religios și ecoturismul și turismul special.  

Tipurile de turism la momentul actual presupun șederi scurte și accesarea a puţine servicii în afara celor 

hoteliere și de restauraţie. Acest lucru înseamnă că dezvoltarea locală generată de turism este la un nivel 

modest, din cauza cheltuielilor reduse și nediversificate pe care le fac turiștii odată ajunși în locaţie. Unul din 

răspunsurile la problema dezvoltării turismului, poate fi la nivel județean: ecoturismul, ceea ce presupune o 

mulţime de avantaje şi trebuie realizat printr-o educaţie potrivită. Educaţia ecologică este un „proces menit 

să atragă categorii de oameni care să fie conştienţi şi preocupaţi de problemele mediului înconjurător şi de 

problemele complementare, oameni care au cunoştinţele, atitudinea, abilitatea, motivaţia şi capacitatea de 

a lucra individual şi colectiv pentru găsirea unor soluţii problemelor actuale dar şi pentru prevenirea 

apariţiei altora”. Educația ecologica poate fi un mod de a minimaliza efectele negative a turismului în ariile 

protejate, dând exemple de comportament pozitiv vizitatorilor. Educația de mediu în sectorul turistic ar 

contribui la dezvoltarea comportamentul pozitiv printre turiști, reducând impactului asupra mediului 

înconjurător. Activităţile de informare pot avea diverse direcții: promovarea turismului infrastructurii 

ecologice (resurse-eficienta clădirilor), informarea publicului despre patrimoniul natural, educarea despre 

natura-comportamentul prietenos şi activităţi ecologice. Activitățile ecologice pot contribui, de asemenea, 

la dezvoltarea economică prin atragerea turismului în zonele care sunt neglijate de turiști. Centrele 

Ecologice pot, de exemplu, să promoveze patrimoniul natural şi istoric al unei zone şi să contribuie la 

dezvoltarea locală prin influențarea turiștilor, precum şi crearea de noi locuri de muncă. Turismul eco 

diversifică oferta de turism într-o regiune şi oferă o alternativă pentru turismul clasic. În plus, cererea 

pentru activităţile desfăşurate în aer liber este în prezent ridicata și regiunile care răspund la această cerere, 

oferind o calitate înaltă a mediului şi infrastructuri corespunzătoare vor beneficia economic. Galațiul, ca 

areal regional poate beneficia datorită turismului ecologic. 

Pentru prezervarea ariilor natural protejate se pot face traininguri atât pentru rangerii din județul Galați cât 

şi din Republica Moldova şi Ucraina cât şi pentru ghizii specializați pentru vizitatorii internaționali dar şi cei 

naționali. Se pot face traininguri pe importanța cooperării internaționale în protecția naturii.  
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Dezvoltarea potenţialului turistic ecologic în scopul creşterii atractivităţii zonei se poate realiza prin 

promovarea unor proiecte, parteneriate şi structuri asociative care să consolideze o viitoare cooperare între 

principalii factori din turism, ca rezultate ale unui viitor program strategic. 

Pentru dezvoltarea ecoturismului se poate interveni în următoarele domenii: 

 reabilitarea și modernizarea căilor de acces spre obiectivele turistice cu potențial ridicat; 

 completarea și modernizarea sistemului de marcaj turistic privind turismul ecologic; 

 reabilitarea și amenajarea obiectivelor turistice, introducere de tomberoane pentru 

colectarea selectivă a deșeurilor; 

 dezvoltarea unui turism durabil rural; 

 promovarea turismului durabil în zona transfrontalieră; 

 conservarea și valorificarea ariilor naturale protejate, realizarea planurilor de management; 

 dezvoltarea unui turism tematic durabil; 

 sesiuni de informare și conștientizarea a angajaților și a populației privind turismul ecologic și 

educația ecologică; 

O altă formă de turism, ce presupune condiții locale cu potențial, este agroturismul, care necesită, însă, o 

infrastructură adecvată, pentru care trebuie atât inițiativă locală, cât și sprijin din partea administrațiilor 

locale. De asemenea, prin inițiativă locală se poate mări ponderea turismului cultural religios, mai ales că 

județul și unele UAT-uri au un fond construit valoros, care, însă, de multe ori trebuie reabilitat. În egală 

măsură, atât economic, cât și al percepției peisajului, turismul cu caracter special (pescuit, vânătoare), 

trebuie să beneficieze de o atenție sporită pentru dezvoltare, ținând cont de faptul că există cadrul natural 

corespunzător pentru această formă de turism. 

În ceea ce privește proiectele și programele de dezvoltare a turismului, în cadrul Programului Operațional 

Regional 2007 – 2013, la nivelul județului Galați au fost în derulare 2 proiecte, prin Axa prioritară 5/DMI 5.3 

– Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității 

României ca destinației turistică: 

 Galați – arta și arhitectură – vechi și noi de către Administrația pentru dezvoltare socială și 

economică Galați; 

 Ecoturism în Lunca joasă a Prutului inferior, de către Consiliul Local Frumușița. 

Pe de altă parte, legăturile transfrontaliere între județul Galați și vecinii din exteriorul granițelor sunt 
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reglementate prin 3 programe transfrontaliere: 

 Programul Operaţional Comun România – Ucraina - Moldova 2007-2013; 

 Programul Operațional Comun al Mării Negre 2007-2013; 

 Cooperarea transfrontalieră a Republicii Moldova cu România și Ucraina; 

Față de cele prezentate anterior, este necesară și o concluzie ce se poate desprinde din studiul 

cartogramelor privind identificarea diferitelor forme de turism în județul Galați, evidențiate pe UAT-uri. 

În ceea ce privește turismul urban, legat strict de mediul antropic, se constantă că, în afară de cele două 

municipii și cele două orașe din județ, sunt reprezentate și câteva UAT-uri din mediul rural: Buciumeni, Țepu, 

Munteni (având ca pol, municipiul Tecuci), Șendreni, Braniștea, Vânători, Tulucești, Fundeni, Tudor 

Vladimirescu (având ca pol, municipiul Galați), dar și câteva UAT-uri disparate, situate în centrul și NE 

județului: Rediu, Cudalbi, Băneasa. 

În schimb, în cartograma privind turismul rural/agroturismul, apar multe UAT-uri, ca fiind mai bine 

reprezentate, chiar dacă infrastructura specific turistică este mult prea puțin dezvoltată. Se pot distinge 

câteva direcții de dezvoltare a acestui tip de turism, în primul rând, urmând liniile de forță ale infrastructurii 

de transport rutier (de-a lungul Siretului și de-a lungul Prutului) dar și de-a lungul căii ferate – UAT-urile cu 

cea mai mică dezvoltare până acum pentru acest tip de turism sunt: Corod, Matca, Cudalbi, Costache-Negri, 

Cuca, Scânteiești, Frumușița. 

Turismul cultural – religios este bine reprezentat în mediul urban, dar și în mediul rural, acolo unde sunt 

puse în valoare elementele antropice ce țin de cultură și de patrimoniul religios. Cea mai redusă 

reprezentare a acestui tip de turism este în UAT-urile: Gohor, Negrilești, Drăgușeni, Suceveni, Vlădești, 

Suhurlui, Smârdan. 

Turismul de afaceri poate urma destul de fidel liniile de dezvoltare ale infrastructurii de transport rutiere, 

adică de-a lungul Siretului și de-a lungul Prutului. 

Și ecoturismul urmează, în principal, aceleași trasee, dar cu altă motivație, și anume faptul că acolo sunt și 

siturile protejate ”Natura 2000”. De asemenea, în nordul județului, în zona cu păduri, protejate, se poate 

dezvolta acest tip de turism. Se constată că sunt reale șanse pentru județul Galați (ce are pe teritoriul său, o 

bogăție de elemente de cadru natural interesante) ca în viitor să dezvolte o astfel de formă de turism. 

Turismul cu caracter special, este puțin reprezentat, deși județul Galați are multe resurse ce pot fi puse în 

valoare. Considerăm că acest tip de turism ar trebui să fie mai mult în atenția autorităților locale, dar în 

măsură egală, și a întreprinzătorilor. 
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Turismul de week-end, cu excepția a câtorva UAT-uri (Pechea, Foltești) poate fi bine reprezentat; o explicație 

este în faptul că necesită infrastructură și tipuri de dotări mai ușor de realizat. 

Scopul acestui studiu este tocmai acela de a evidenția care sunt posibilitățile de realizare și practicare 

pentru diferite forme de turism. Clasificările și ierarhizările realizate în acest scop nu sunt, însă, imuabile, 

tocmai pentru că aceste forme de turism se întrepătrund, pot decurge una din alta, în funcție de diverși 

factori ce țin de areal, de dezvoltarea economico-socială a acestuia în timp, și, foarte important, de educația 

oamenilor în a identifica și a prezerva ceea ce există deja, și anume: natura și tradițiile. De fapt, toate aceste 

elemente, atent monitorizate, se pot reuni cu echilibru, astfel încât să confere unicitatea locurilor și implicit, 

dezvoltarea formelor de turism caracteristice, corespunzătoare. 
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7. RECOMANDĂRI PENTRU VIITOR 

În majoritatea ţărilor dezvoltate, turismul este perceput ca un important mijloc de dezvoltare economică 

locală şi regională, întrucât creează un cadru propice atât pentru iniţiativele antreprenoriale cât și pentru 

cele administrative. 

Prin formele sale de manifestare, turismul este un mijloc eficient, pe de o parte de a dispersa circulaţia 

turistică pe o zonă cât mai largă, punând în valoare atracţii turistice mai puţin cunoscute şi motivante, 

incapabile de a genera o circulaţie turistică susţinută de sine-stătătoare, iar pe de altă parte, de a crea noi 

“focare” de interes turistic, prin intermediul taberelor, parcurilor şi evenimentelor tematice. Dispersia 

turiştilor într-un areal larg pune mai bine în valoare efectul de multiplicare economică pe care activităţile 

turistice le generează asupra economiilor locale. 

Turismul („industria fără fum”) oferă structurilor administrative locale şi judeţene, întreprinzătorilor, 

organizaţiilor non-profit şi comunităţilor locale posibilitatea de a colabora într-un cadru motivant, în 

vederea realizării unei dezvoltări economice durabile, dispersând circulaţia turistică existentă pe o arie cât 

mai largă, păstrându-i sau chiar mărindu-i intensitatea, prin atragerea unor noi categorii de turişti. 

Unele din resursele turistice ale judeţului, reuşesc să genereze o circulaţie turistică semnificativă (ex.cadrul 

natural). Aceste resurse sunt cele care creează “imaginea” destinaţiei turistice Galaţi şi determină 

intensificarea circulaţiei turistice în areale restrânse (producând pe lânga numeroase beneficii şi efecte 

nedorite în perioadele de vârf). 

Din perspectiva consumatorului, produsul turistic este o experienţă. Ineditul, autenticitatea şi varietatea 

acestor experienţe, reprezintă factorul determinant, care motivează turistul în alegerea destinaţiei. Plecând 

de la constatarea că percepţia acestor experienţe de către turist este subiectivă, iar utilitatea (în cazul de 

faţă, atractivitatea) unui produs scade odată cu “cantitatea” consumată din acel bun, este necesară 

identificarea de metode de exploatare a aceloraşi resurse turistice, mereu dintr-o altă perspectivă, 

generând noi experienţe şi motivând astfel revizitarea destinaţiei turistice. Turismul răspunde acestei 

provocări prin formele sale de manifestare, ce pun în scenă (dintr-o perspectivă educativă) o largă varietate 

de resurse turistice. 

Situaţia actuală a turismului românesc, impune concentrarea eforturilor către acele nişe ale turismului, care 

nu necesită investiţii mari pentru infrastructuri complexe şi care se adresează acelor categorii de turişti a 

căror interes pentru România nu a fost diminuat, ci, din contră, a crescut în ultimii ani. La nivelul județului 

Galați, urmărind toate aceste elemente, prin studiul de față, s-au identificat principalele resurse turistice 

exploatabile, precum și posibilitățile de practicare a turismului pentru fiecare UAT în parte. Atât 
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întreprinzătorii privați, cât și administrațiile locale, își pot, astfel, definitiva Strategiile locale, în care acele 

resurse și forme de turism identificate să fie puse în valoare, creînd astfel plusvaloare. 

 

DIRECŢII DE ACŢIUNE RECOMANDATE 

În ciuda faptului ca prezintă potenţial turistic, judetul Galaţi se confruntă cu multe probleme. În urma 

identificării şi clasificării formelor de turism, ce pot fi practicate, este necesară o aprofundare, prin 

evidențierea unor direcţii principale de acţiune, în scopul dezvoltării şi valorificării potenţialului imens şi 

momentan numai parţial exploatat al judeţului Galaţi. Unele direcții de acțiune au fost propuse și prin PATJ 

Galați (Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Galați)- 2010, unde s-au evidențiat două obiective 

sectoriale pentru turism, pentru care s-au stabilit și măsuri de realizare, etapizat. 

Pentru primul obiectiv sectorial ”Judeţul Galaţi este o locaţie turistică de interes naţional/internaţional 

reprezentat prin axele turistice formate dealungul râurilor Siret şi Prut, prin zonele de turism rural (în sud) 

şi cel natural/forestier (în nord)”, în PATJ Galați au fost propuse următoarele măsuri de realizare: 

 Promovarea judeţului Galaţi ca destinaţie turistică de importanţă regională (brand turistic) - Etapa I 

 Valorificarea parteneriatelor transnaţionale existente şi dezvoltarea lor pentru o utilizare cât mai 

eficientă a resurselor turistice - Etapa I 

 Creşterea vizibilităţii şi accesului la informaţie referitor la localizarea atracţiilor turistice în cadrul 

judeţului - Etapa I 

 Valorificarea potenţialului existent pentru turism de vânătoare (pescuit)- Etapa I 

 Acenturarea Prutului ca parte importantă a Euroregiunii Dunărea de sud - Etapa I 

 Promovarea aşezărilor cu resurse specifice pentru turism rural/agro turism/ecoturism şi valorificarea lor 

prin înserarea lor într-un traseu turistic tematic - Etapa I-II 

 Amenajarea malurilor Siret, Prut prntru a putea deveni trasee turistice itinerare cu valanţe de turism de 

peisaj, ecoturism şi de vânătoare - Etapa II 

 Instituirea unui traseu turistic ce leaga cele mai importante vestigii arheologice şi monumente - Etapa II 

 Specializarea dotarilor turistice în funcţie de zonele de potenţial în care se încadrează - Etapa II 

 Intrarea în regiunea Siret-Prut-Nistru - Etapa II 

 Cooperare interjudeţeană pentru valorificarea Siretului ca resursă turistică - Etapa II 

 Cooperare pe orizontală/intercomunală pentru instituirea drumului Pădurilor şi extindere a fondului 

forestier (viitor parc dentrologic) - Etapa II 

 Instituirea unor Centre de Coordonare Turistică - Etapa II 
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 Valorificarea potenţialului pentru Turismul de Tranzit - Etapa III 

 Valorificarea resurselor naturale din zona de N-V - Etapa III 

 

Pentru al doilea obiectiv sectorial ”Oraşul Galaţi competitiv din punct de vedere turistic la nivel 

internaţional”, în PATJ Galați au fost propuse următoarele măsuri de realizare: 

 Crearea unui circuit turistic integrat care să înglobeze totalitatea resurselor turistice din oraşul Galaţi - 

Etapa I 

 Diversificarea ofertei turistice şi susţinerea asocierii pentru exploatarea/valorificarea resurselor din 

cadrul municipiului Galaţi - Etapa I 

 Valorificarea accesului la Dunăre/port a oraşului Galaţi - Etapa II 

 

Față de acestea autorii consideră ca este necesar a se propune și alte direcții de acțiune, și anume: 

1. Creşterea numarului de turişti precumșia veniturilor, prin patrunderea unor segmente de piata noi, de 

mare randament și crearea unei infrastructuri specific turistice moderne, adaptate numărului de turiști 

estimați. 

2. Imbunătățirea experienței turiştilor, cu accent pe dezvoltarea de noi produse, de servicii de informare și 

recepţieșide pregatire a personalului, cu accent pe prezentarea mai amplă a factorului uman local, prin 

prezentarea tradițiilor și a meșteșugurilor. 

3. Stoparea nivelului actual ridicat de distrugere a mediului și stabilirea unor linii directoare stricte de 

asigurare a protectiei acestuia de mentinere și extindere a cotei de piață 

4. Investiţii adecvate în activitati de marketing şi în noi tehnologii pentru a realiza o concurență de succes pe 

piata naționala și internaționala; prezentarea spiritului local, care, alături de o infrastructură adecvată, 

poate atrage turiști. 

5. Îmbunătătirea informațiilor despre piaţă, prin cercetarea de turism a pietelor ţinta specifice. Dezvoltarea 

durabilă a turismului regional şi local vizează în principal valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi a 

resurselor naturale cu potential turistic, precum şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii turistice de cazare și 

agrement, în vederea creşterii atractivităţii zonei, cu implicații regionale, a dezvoltării economiilor locale şi a 

creării de noi locuri de muncă. 

Toate aceste direcții de acțiune pot fi urmărite atât de UAT-urile care au deja un mediu propice pentru 

dezvoltarea turismului, cât și de celelalte UAT-uri, care, conform datelor prezentate în studiu, se constaă 

că se pot orienta spre unele măsuri de inițiere și de promovare a resurselor locale existente. 
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Datele şi elementele de potenţial prezentate în acest studiu constituie un suport informaţional de 

fundamentare pentru deciziile autorităţilor locale şi judeţene în realizarea unor programe strategice 

pentru dezvoltarea teritoriului în continuare. Acestea se pot realiza pe termen scurt, mediu şi de 

perspectivă, astfel încât potențialul turistic existent să fie valorificat eficient. 
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GLOSAR DE TERMENI 

SUSTENABILITATE - Probabilitatea de a continua beneficiile unui proiect după terminarea sprijinului financiar acordat 

în baza contractului de finanţare. În timp ce un proiect este limitat ca durată, beneficiile trebuie să continue şi 

activităţile trebuie să se desfăşoare mult după terminarea proiectului, fără să mai fie necesare resurse externe. 

 

POTENŢIAL TURISTIC - Ansamblu de elemente naturale (rezervaţii şi monumente ale naturii, peisaje, lacuri, ape 

minerale etc.) şi culturale (obiective de arhitectură, istorice, artistice, etnografice etc.), care prin valoarea lor atrag 

interesul turistic şi, implicit, asigură posibilitatea de dezvoltare a activităţilor turistice. Revitalizarea economică, socială 

şi culturală a zonelor rurale, prin valorificarea potenţialului turistic, rezultă din promovarea zonei şi dezvoltarea 

infrastructurii turistice, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnice şi a echipării edilitare a localităţilor.  

(Urbanproiect – “EDEN – Balancing economic development and environmental planning for  

tourism in rural Europe”, 2001)  

 

ZONE PROTEJATE -  sunt zonele naturale sau construite, delimitate geografic si/sau topografic, care cuprind valori de 

patrimoniu natural si/sau cultural si sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a 

valorilor de patrimoniu. (Legea 5/2000) 

 

 

ECHILIBRUL ECOLOGIC - Ansamblul stărilor şi inter-relaţiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic 

care asigură menţinerea structurii, funcţionalitatea şi dinamica armonioasă a acestora.  

(Urbanproiect - Ghid privind protecţia şi revitalizarea zonelor fragile ecologic GT-034-01)  

 

INFRASTRUCTURĂ - Echipări materiale şi resurse personale dintr-un teritoriu care servesc ca bază evoluţiei 

principalelor funcţii ale existenţei umane – locuire, recreare, transport, comunicare, educaţie, sănătate, etc. În general 

infrastructura este în gestiunea autorităţilor publice, care în acest mod asigură într-un cadru legal şi oficial satisfacerea 

acestor servicii.  

(Urbanproiect – Ghid de elaborare a documentaţiilor de AT)  

 

PATRIMONIU  

(1) Totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cuiva care pot fi evaluate în bani şi a bunurilor la care acestea se referă.  

(2) Bunuri materiale şi spirituale care aparţin unui popor, transmise de la strămoşi; moştenire culturală.  

(Mic lexicon ilustrat al noţiunilor de sistematizare – Ed. Tehnică, Bucureşti 1983) Bun al patrimoniului natural  

• Componentă a patrimoniului natural care necesită un regim special de ocrotire, conservare şi utilizare durabilă în 
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beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare.  

(OUG nr. 236 /2000, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei) 

PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL - Este alcătuit din bunuri cu valoare deosebită sau excepţională, istorică, 

arheologică, documentară, etnografică, artistică, ştiinţifică şi tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, 

heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică, reprezentând mărturii materiale ale evoluţiei mediului natural şi al 

relaţiilor omului cu acestea, ale potenţialului creator uman şi ale contribuţiei româneşti la civilizaţia universală.  

(Legea nr. 530 /2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil)  

 

PATRIMONIUL NATURAL - Ansamblul componentelor şi structurilor fizico-geografice, floristice, faunistice şi 

biocenotice ale mediului natural a căror importanţă şi valoare ecologică, economică, ştiinţifică, biogenă, sanogenă, 

peisagistică, recreativă şi cultural-istorică au o semnificaţie relevantă sub aspectul conservării diversităţii biologice 

floristice şi faunistice, al integrării funcţionale a ecosistemelor, conservării patrimoniului genetic, vegetal şi animal, 

precum şi pentru satisfacerea cerinţelor de viaţă, bunăstare, cultură şi civilizaţie ale generaţiilor prezente şi viitoare.  

(OUG nr. 236 /2000, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice) 

 

RELAŢII URBAN - RURAL -  Totalitatea relaţiilor care se stabilesc în cadrul sistemului de localităţi urbane şi rurale pe 

linia locuirii, a procesului de producţie agricolă, industrială etc. Cunoscând aceste relaţii, se pot determina fluxurile 

convergente şi divergente de populaţie şi bunuri între oraş şi teritoriul său înconjurător, se pot stabili capacităţile 

mijloacelor de transport, ale serviciilor colective, ale echipărilor în sistem, se pot evita fenomenele de migrare masivă, 

respectiv de depopulare a unor zone rurale şi de suprapopulare a oraşelor.  

(Erdeli, G. – Dicţionar de geografie umană, ed. Corint, Bucureşti, 1999)  

 

REZERVAŢII NATURALE - Rezervaţiile naturale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi 

conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, 

speologic paleontologic, pedologic.  

(OUG nr. 236 /2000, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice) 

 

UTILIZARE DURABILĂ - Folosirea resurselor regenerabile într-un mod şi o rată care să nu conducă la declinul pe termen 

lung al acestora, menţinând potenţialul lor în acord cu necesităţile şi aspiraţiile prezente şi viitoare.  

(Legea nr. 137 /1995 pentru protecţia mediului)  

  

VALORIFICAREA POTENŢIALULUI ENDOGEN - Utilizarea intensivă a resurselor locale, inclusiv resursele umane.  

(Urbanproiect - Studiu privind cooperarea pentru dezvoltarea spaţială a zonei frontaliere „Porţile de Fier”, în orelare 

cu politicile aferente din  

Iugoslavia şi Bulgaria, 2000)  
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ANEXE – Toate anexele sunt realizate de colectivul de elaborare, având ca surse de documentare materialele prezentate în Bibliografie 

ANEXA 1 R –(RURAL) 

NR 
CRT 

 

 
 
MEDIU 
RURAL 

RESURSE NATURALE 

 
PEISAJ NATURAL 

 

 
PEISAJ NATURAL CU INTERVENȚII ANTROPICE 

 
U.A.T. 

RELIEF TIP PEISAJ OCOL 
SILVIC 

SPECII 
VEGETAȚIE 

H
ER

G
H

EL
IE

 SILVO- 
TURISM 

P
R

EP
O

N
D

ER
EN

T 

A
G

R
IC

O
L 

MIXT 
(AGRICOL+PĂDURE 
/PĂȘUNE/APĂ) 

EOLIENE 

FO
TO

- 

V
O

LT
A

IC
E PĂDURI 

(ha) 
PĂȘUNI 
(ha) 

LACURI 

BĂLȚI 

1  
Bălăbănești 
 

 
podiș 

 
1359,00 

 
1096,38 

 
3,70 

 
Grivița 

 
Salcâm, gorun 

  
Canton 
silv.Banciu 

 
 

 
M 

  

2 Bălășești podiș 977,51 1170,72 71,53 Grivița Salcâm, gorun    M   

3  
Băleni 
 

Campie 
subsid.+ 
depres. 

54,00 618,00 18,00 Galați Salcâm, salcie  Canton 
silv.Băleni 

A  E  

4 Băneasa podiș 1141,00 1072,00 55,00 Galați Salcâm, salcie    M   

5 Barcea 
 

Depres. 
+ 
Campie 
subsid. 

860,00 464,00 77,00 Tecuci Salcâm, 
Stejar 
brumariu 

 Cab.Van. 
Barcea 

A    

6 Berești 
Meria 

podiș 1542,00 1377,00 95,00 Grivița Salcâm, 
gorun 

   M   

7 Brăhășești coline 734,00 417,00 47,00  Salcâm, Stejar 
brumariu 

   M   

8 Braniștea 
 

Câmpie  
de 

443,00 284,00 370,00 Hanu 
Conachi 

Salcâm, 
Plop 

  A  E F 
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NR 
CRT 

 

 
 
MEDIU 
RURAL 

RESURSE NATURALE 

 
PEISAJ NATURAL 

 

 
PEISAJ NATURAL CU INTERVENȚII ANTROPICE 

 
U.A.T. 

RELIEF TIP PEISAJ OCOL 
SILVIC 

SPECII 
VEGETAȚIE 

H
ER

G
H

EL
IE

 SILVO- 
TURISM 

P
R

EP
O

N
D

ER
EN

T 

A
G

R
IC

O
L 

MIXT 
(AGRICOL+PĂDURE 
/PĂȘUNE/APĂ) 

EOLIENE 

FO
TO

- 

V
O

LT
A

IC
E PĂDURI 

(ha) 
PĂȘUNI 
(ha) 

LACURI 

BĂLȚI 

subsid. euroamerican, 
salcie 

9  
Buciumeni 
 

 
coline 

1516,00 244,00 17.00 Tecuci Salcâm, 
Stejar 
brumariu 

   M   

10  
Cavadinești 
 

Cp. 
piemont.
+ lunca 

761,00 1606,00 624,00  Salcâm, 
gorun 

   M   

11 Cerțești Podiș+de
pres. 

529,00 799,00 37,00 Grivița Salcâm, 
gorun 

   M   

12 Corni Podiș+ 
Cp.subsid 

- - - Galați Salcâm, salcie    M E  

13  
Corod 

Depres. 
+ 
Câmpie 
subsid. 

261,00 1171,00 119,00 Grivița Salcâm, 
gorun 

   M   

14  
Cosmești 
 

Câmpie 
de 
subsid. 

646,00 102,00 477,00 Tecuci Salcâm, 
Stejar 
brumariu 

   M   

15 Costache–
Negri 

Depres. 60,00 145,00 -  Salcâm, 
salcie 

  A  E 15 

16 Cuca Depres. 475,00 205,00 28,00 Galați salcâm salcie    M E  

17 Cudalbi Depres. 210,00 505,00 23,00  salcâm salcie   A  E  

18 Cuza Vodă 
 

Depres. - - - Hanu 
Conachi 

Salcâm, 
Plop 

  A    
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NR 
CRT 

 

 
 
MEDIU 
RURAL 

RESURSE NATURALE 

 
PEISAJ NATURAL 

 

 
PEISAJ NATURAL CU INTERVENȚII ANTROPICE 

 
U.A.T. 

RELIEF TIP PEISAJ OCOL 
SILVIC 

SPECII 
VEGETAȚIE 

H
ER

G
H

EL
IE

 SILVO- 
TURISM 

P
R

EP
O

N
D

ER
EN

T 

A
G

R
IC

O
L 

MIXT 
(AGRICOL+PĂDURE 
/PĂȘUNE/APĂ) 

EOLIENE 

FO
TO

- 

V
O

LT
A

IC
E PĂDURI 

(ha) 
PĂȘUNI 
(ha) 

LACURI 

BĂLȚI 

euroamerican, 
salcie 

19 Drăgănești 
 

Câmpie 
de 
subsid. 

889,00 345,00 501,00 Tecuci Salcâm, 
Stejar 
brumariu 

   M   

20 Drăgușeni podiș 2893,00 1667,00 46,00 Grivița Salcâm, gorun  Cab.Van. 
Stroiu 

 M   

21 Fârtănești Podiș+de
pres. 

890,00 1619,00 6,00 Galați Salcâm, salcie    M   

22 Foltești lunca 321,00 684,00 327,00 Galați Salcâm, salcie    M E  

23 Frumușița lunca 30,00 609,00 - Galați Salcâm, salcie   A  E  

24  
 
Fundeni 
 
 

Câmpie 
de 
subsid. 

508,00 283,00 - Hanu 
Conachi 

Salcâm, 
Plop 
euroamerican, 
salcie 

 Canton silv. 
Hanu 
Conachi și 
C.S. 
Serbănești 

A    

25  
Ghidigeni 

Câmpie 
subsid.+ 
depres. 

1115,00 867,00 124,00 Grivița Salcâm, 
gorun 

   M   

26  
Gohor 

Coline+ 
Cp. 
subsid. 

404,00 800,00 86,00  Salcâm, 
Stejar 
brumariu 

   M   

27 Grivița Depr+ 
Cp. 
subsid. 

15,00 207,00 6,50  Salcâm, 
salcie 

  A    
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NR 
CRT 

 

 
 
MEDIU 
RURAL 

RESURSE NATURALE 

 
PEISAJ NATURAL 

 

 
PEISAJ NATURAL CU INTERVENȚII ANTROPICE 

 
U.A.T. 

RELIEF TIP PEISAJ OCOL 
SILVIC 

SPECII 
VEGETAȚIE 

H
ER

G
H

EL
IE

 SILVO- 
TURISM 

P
R

EP
O

N
D

ER
EN

T 

A
G

R
IC

O
L 

MIXT 
(AGRICOL+PĂDURE 
/PĂȘUNE/APĂ) 

EOLIENE 

FO
TO

- 

V
O

LT
A

IC
E PĂDURI 

(ha) 
PĂȘUNI 
(ha) 

LACURI 

BĂLȚI 

28  
Independen
ța 
 

Câmpie 
de 
subsid. 

581,00 342,00 - Hanu 
Conachi 

Salcâm, 
Plop 
euroamerican, 
salcie 

  A  E  

29  
Ivești 
 

Câmpie 
subsid.+ 
depres. 

1456,00 176,00 136,00 Hanu 
Conachi 

Salcâm, 
Plop 
euroamerican, 
salcie 

  A    

30 Jorăști podiș 1744,98 700,54 - Galați Salcâm, salcie    M   

31  
Liești 
 

Câmpie 
subsid.+ 
depres. 

908,00 262,00 55,00 Hanu 
Conachi 

Salcâm, 
Plop 
euroamerican, 
salcie 

  A    

32 Măstăcani Lunca+ 
podiș 

632,00 800,00 127,00 Galați Salcâm, salcie    M   

33  
Matca 

 
Depres. 

83,00 35,00 - Tecuci Salcâm, 
Stejar, 
brumariu 

  A    

34  
Movileni 
 

Câmpie 
de 
subsid. 

1228,00 80,00 174,00 Tecuci Salcâm, 
Stejar, 
brumariu 

   M   

35  
Munteni 

Depres. 
+ 
Câmpie 
subsid. 

120,00 760,00 174,00 Tecuci Salcâm 
Stejar, 
brumariu 

  A    

36 Nămoloasa  Câmpie 643,00 643,00 - Hanu Salcâm,   A    
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NR 
CRT 

 

 
 
MEDIU 
RURAL 

RESURSE NATURALE 

 
PEISAJ NATURAL 

 

 
PEISAJ NATURAL CU INTERVENȚII ANTROPICE 

 
U.A.T. 

RELIEF TIP PEISAJ OCOL 
SILVIC 

SPECII 
VEGETAȚIE 

H
ER

G
H

EL
IE

 SILVO- 
TURISM 

P
R

EP
O

N
D

ER
EN

T 

A
G

R
IC

O
L 

MIXT 
(AGRICOL+PĂDURE 
/PĂȘUNE/APĂ) 

EOLIENE 

FO
TO

- 

V
O

LT
A

IC
E PĂDURI 

(ha) 
PĂȘUNI 
(ha) 

LACURI 

BĂLȚI 

 de 
subsid. 

Conachi Plop 
euroamerican, 
salcie 

37  
Negrilești 
 

Câmpie 
subsid.+ 
depres. 

467,52 551,04 78,59  Salcâm, 
Stejar, 
brumariu 

   M   

38  
Nicorești 
 

Coline+ 
Câmpie 

830,00 133,00 40,00 Tecuci Salcâm, 
Stejar, 
brumariu 

  A    

39 Oancea Lunca+ 
podiș 

36,00 856,00 244,00 Galați Salcâm, salcie    M   

40  
Pechea  
 

 
Depres. 

30,00 76,00 14.00 Hanu 
Conachi 

Salcâm, 
Plop 
euroamerican, 
salcie 

  A  E  

41  
Piscu 
 

Câmpie 
de 
subsid. 

288,00 551,00 85,00  Salcâm, 
Plop 
euroamerican, 
salcie 

  A  E  

42  
Poiana 
 

Coline+ 
cp 
piemont. 

- - -  Salcâm, 
Stejar, 
brumariu 

   M   

43 Priponești coline 201,00 978,00 27,00  Salcâm,gorun    M   

44 Rădești podiș 980,00 450,00 - Grivița Salcâm, 
gorun 

   M   
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NR 
CRT 

 

 
 
MEDIU 
RURAL 

RESURSE NATURALE 

 
PEISAJ NATURAL 

 

 
PEISAJ NATURAL CU INTERVENȚII ANTROPICE 

 
U.A.T. 

RELIEF TIP PEISAJ OCOL 
SILVIC 

SPECII 
VEGETAȚIE 

H
ER

G
H

EL
IE

 SILVO- 
TURISM 

P
R

EP
O

N
D

ER
EN

T 

A
G

R
IC

O
L 

MIXT 
(AGRICOL+PĂDURE 
/PĂȘUNE/APĂ) 

EOLIENE 

FO
TO

- 

V
O

LT
A

IC
E PĂDURI 

(ha) 
PĂȘUNI 
(ha) 

LACURI 

BĂLȚI 

45 Rediu Depres. 2,00 2,00 4,00 Galați Salcâm, salcie    M E  

46 Scânteiești Depres. 399,00 746,00 - Galați Salcâm, salcie    M E  

47 Schela Depres. 22,00 - -  Salcâm, salcie   A  E  

48  
Șendreni 
 

Câmpie 
de 
subsid. 

42,92 88,12 399,85 Hanu 
Conachi 

Salcâm, 
Plop 
euroamerican, 
salcie 

  A    

49  
Slobozia- 
Conachi 

Depres. 
+ 
Câmpie 
subsid. 

29,85  
336,72 

53.00 Hanu 
Conachi 

Salcâm, 
Plop 
euroamerican, 
salcie 

  A  E F 

50  
Smârdan 
 

Depres. 
+ 
Câmpie 
subsid. 

615,00 9600,00 7,00 Galați Salcâm, salcie    M E  

51 Smulți podiș - 591,00 3,72 Galați Salcâm, salcie   A  E  

52 Suceveni Podiș+de
pres. 

948,00 834,00 163,00 Galați Salcâm, salcie    M   

53  
Suhurlui 

Câmpie 
de 
subsid. 

- 156,00 -  Salcâm, 
Plop 
euroamerican, 
salcie 

   M   

54  
Țepu 

 
coline 

263,00 339,00 - Tecuci Salcâm, 
Stejar, 
brumariu 

   M   



 
 

STUDIU PRIVIND POTENŢIALUL TURISTIC AL JUDEŢULUI GALAŢI -ETAPA 1- IDENTIFICARE ȘI CLASIFICARE A FORMELOR DE 
TURISM PRACTICABILE ÎN JUDEŢUL GALAŢI, VIZÂND DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITORIULUI 

 

238 

 

NR 
CRT 

 

 
 
MEDIU 
RURAL 

RESURSE NATURALE 

 
PEISAJ NATURAL 

 

 
PEISAJ NATURAL CU INTERVENȚII ANTROPICE 

 
U.A.T. 

RELIEF TIP PEISAJ OCOL 
SILVIC 

SPECII 
VEGETAȚIE 

H
ER

G
H

EL
IE

 SILVO- 
TURISM 

P
R

EP
O

N
D

ER
EN

T 

A
G

R
IC

O
L 

MIXT 
(AGRICOL+PĂDURE 
/PĂȘUNE/APĂ) 

EOLIENE 

FO
TO

- 

V
O

LT
A

IC
E PĂDURI 

(ha) 
PĂȘUNI 
(ha) 

LACURI 

BĂLȚI 

55 T.Vladimires
cu 
 

Câmpie 
de 
subsid. 

- 309,00 109,00 Hanu 
Conachi 

Salcâm, 
Plop 
euroamerican, 
salcie 

  A    

56  
Tulucești 
 

Câmpie 
subsid.+ 
depres. 

563,12 240,00 79,99 Galați Salcâm, salcie   A  E  

57  
Umbrărești 
 

Câmpie 
subsid.+ 
depres. 

1563,00 357,00 245,00 Tecuci Salcâm, 
Stejar, 
brumariu 

   M   

58  
Valea 
Mărului 
 

Depres. 
+ 
Câmpie 
subsid. 

134,00 502,00 437,00  Salcâm,  
salcie 

   M   

59  
Vânători 
 

Câmpie 
de 
subsid. 

193,00 122,00 - Galați Salcâm, 
salcie 

  A    

60  
Vârlezi 

Podiș+ 
Cp.subsid 

848,50 1268,00 27,00 Galați Salcâm, 
salcie 

   M E  

61 Vlădești Lunca+ 
podiș 

206,30 640,00 540,00  Salcâm, 
salcie 

   M   

SURSA: www.silvaGalați.ro; www.Galați.insse.ro; PATJ Galați 

 

 

http://www.silvagalati.ro/
http://www.galati.insse.ro/
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ANEXA 1 U – (URBAN) 
NR. 
CRT. 

 

 
 
MEDIU 
URBAN 

RESURSE  NATURALE 

 
PEISAJ NATURAL 

 

 
PEISAJ NATURAL CU INTERVENȚII ANTROPICE 

 
U.A.T. 

RELIEF TIP PEISAJ OCOL 
SILVIC 

SPECII VEGETAȚIE 

H
ER

G
H

EL
IE

 SILVO- 
TURISM 

P
R

EP
O

N
D

ER
E

N
T 

A
G

R
IC

O
L 

MIXT 
(AGRICOL+PĂDURE 
/PĂSUNE/APĂ) 

EOLIENE 

FO
TO

- 

V
O

LT
A

IC
E PĂDURI 

(ha) 
PĂSUNI 
(ha) 

LACURI 

BĂLȚI 

1 MUN. 
GALAȚI 

Câmpie 
de 
subsiden
ta 

1.143,00  406,00 4.887,00 Galați Salcâm 
salcie 

 

   M   

2 MUN. 
TECUCI 

depresi
une 

5,00 898,00 69,00  Tecuci Salcâm 
Stejar brumariu    M E  

3 ORAȘUL 
TG. 
BUJOR 

Câmpie 
de 
subsiden
ta 

753,43  1.169,55 129,39 Galați Salcâm 
salcie 

 

   M   

4 ORAȘUL 
BEREȘTI 

podiș 1.254,00  316,00  36,00 Grivița Salcâm  
gorun    M   

SURSA: www.silvaGalați.ro; www.Galați.insse.ro; PATJ Galați 

 

 

 

 

 

http://www.silvagalati.ro/
http://www.galati.insse.ro/
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ANEXA 2 R- (RURAL) 

 
 
 
NR. 
CRT 

MEDIU 
RURAL 

RESURSE ANTROPICE 

 
 
UNITATE  
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

MONUMENTE ISTORICE DE INTERES NAȚIONAL / LOCAL MUZEE ȘI COLECȚII 
PUBLICE 

ARTA ȘI TRADIȚIE INSTITUȚII DE 
SPECTACOLE ȘI 
CONCERTE 

SITURI  
ARHEOLOGICE 

ARHITECTURA 

M
O

N
U

M
EN

TE
 D

E 
FO

R
 P

U
B

LI
C

 CASE 
MEMORIALE/ 

RURALE  
       

 

MUZEE  COLECȚII 
PUBLICE 

FESTIVALURI (F), 
TÂRGURI (T), 

OBICEIURI (O), 
SĂRBĂTORI (S), 
PELERINAJE (S) M

EȘ
TE

ȘU
G

U
R

I 

P
O

P
U

LA
R

E 

FILARMONICI (F), 
ORCHESTRE (O), 
FORMAȚIUNI 
CULTURALE (FC) 

SITURI/ANSAM
BLURI ISTORICE 

MONUM. ISTORICE 

 
1 

 
Bălăbănești 

       P:Biserica din 
cătunul 
Zimbru 

Sculptura 

lemn 
 

2 Bălășești           

3 Băleni GL-I-m-A-02975.01-Val. A          

 
4 

 
Băneasa 
 
 

GL-I-s-B-02977-sit 
GL-I-s-B-02977.01-asez 
GL-I-s-B-02977.02-asez 
GL-I-s-B-02977.03-asez 
GL-I-s-B-02977.04-asez 
GL-I-s-B-02977.05-asez 

 GL-II-m-B-03089 -bis 
GL-III-m-B-03141-statuie 
 

  Biserica 
Roșcani;  

Colecția 
muzeală a 
Bisericii 
Roșcani; 
profil: artă 
religioasă 

   

5 Barcea 
 

GL-I-s-B-02976-sit 
GL-I-s-B-02976.01-asez 
GL-I-s-B-02976.02-asez 

         

 
6 

Berești Meria 
 
 
 

GL-I-s-B-02990-sit 
GL-I-m-B-02990.01-asez 
GL-I-s-B-02990.02-asez 

    Biserica 
Sfântul 
Nicolae 

Colectia 
muzeală a 
Bisericii 
Ortodoxe 
Sfântul 
Nicolae 

   

 
7 

Brăhășești 
 

GL-I-s-B-02983-cetate  GL-II-m-B-03074-moara     P: Măn. Toflea 
„Sf. Trei Ierarhi 
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NR. 
CRT 

MEDIU 
RURAL 

RESURSE ANTROPICE 

 
 
UNITATE  
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

MONUMENTE ISTORICE DE INTERES NAȚIONAL / LOCAL MUZEE ȘI COLECȚII 
PUBLICE 

ARTA ȘI TRADIȚIE INSTITUȚII DE 
SPECTACOLE ȘI 
CONCERTE 

SITURI  
ARHEOLOGICE 

ARHITECTURA 

M
O

N
U

M
EN

TE
 D

E 
FO

R
 P

U
B

LI
C

 CASE 
MEMORIALE/ 

RURALE  
       

 

MUZEE  COLECȚII 
PUBLICE 

FESTIVALURI (F), 
TÂRGURI (T), 

OBICEIURI (O), 
SĂRBĂTORI (S), 
PELERINAJE (S) M

EȘ
TE

ȘU
G

U
R

I 

P
O

P
U

LA
R

E 

FILARMONICI (F), 
ORCHESTRE (O), 
FORMAȚIUNI 
CULTURALE (FC) 

SITURI/ANSAM
BLURI ISTORICE 

MONUM. ISTORICE 

și Sf. Voievod 
Ștefan cel 
Mare” 

8 Braniștea GL-I-m-A-02974.04-Val.T       „Fluieraşul 
fermecat” 

Olărit FC :„Lozioara” 
„Fluieraşii” 

 
9 

Buciumeni 
 
 
 

GL-I-m-A-02975.02-Val. A  GL-II-m-B-03075-bis    
Măn. 

Buciumeni 

Colectia  
Mânăstirii 
Buciumeni; 
profil : artă 
religioasă 
 

P: Măn. 
Buciumeni 

„Sf. Treime” 
și tradiția de 
participare a 
tineretului 

  

 
 
 
10 

 
 
 
Cavadinești 
 

 
 
 
GL-I-s-B-02981-sit 
GL-I-m-B-02981.01-asez  
GL-I-m-B-02981.02-asez 

       
 
S: Sărbătoarea 
cantecului și 
dansului 

  
 
 

FC: 
„Bujoreanca” 

“Cavadinii” 

 
11 

 
Cerțești 
 

  GL-II-m-B-03078-bis     P: Măn. 
Cârlomănești 
„Sf. Martirii 
Brâncoveni” 

  

12 Corni GL-I-m-A-02975.09-Val. A          

13 Corod GL-I-m-A-02975.04-Val. A          

14 Cosmești           
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NR. 
CRT 

MEDIU 
RURAL 

RESURSE ANTROPICE 

 
 
UNITATE  
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

MONUMENTE ISTORICE DE INTERES NAȚIONAL / LOCAL MUZEE ȘI COLECȚII 
PUBLICE 

ARTA ȘI TRADIȚIE INSTITUȚII DE 
SPECTACOLE ȘI 
CONCERTE 

SITURI  
ARHEOLOGICE 

ARHITECTURA 

M
O

N
U

M
EN

TE
 D

E 
FO

R
 P

U
B

LI
C

 CASE 
MEMORIALE/ 

RURALE  
       

 

MUZEE  COLECȚII 
PUBLICE 

FESTIVALURI (F), 
TÂRGURI (T), 

OBICEIURI (O), 
SĂRBĂTORI (S), 
PELERINAJE (S) M

EȘ
TE

ȘU
G

U
R

I 

P
O

P
U

LA
R

E 

FILARMONICI (F), 
ORCHESTRE (O), 
FORMAȚIUNI 
CULTURALE (FC) 

SITURI/ANSAM
BLURI ISTORICE 

MONUM. ISTORICE 

15 Costache–Negri 
 

  GL-III-m-B-03140-bust 
GL-IV-m-B-03147-casa 
mem 

 CM: 
„Costachi 
Negri” 
profil: 
memoriale 

  S: „Întâlnirile 
de la Mânjina 

  

 
16 

Cuca GL-I-m-A-02975.05-Val. A       S: Duminica 
Teiului 

  

 
 
17 

 
 
Cudalbi 
 

GL-I-m-A-02975.06-Val. A       P: Măn. 
Gologanu 
„Nașterea 

Maicii 
Domnului” 

  

18 Cuza Vodă          FC : „Cuzanca” 

 
19 

 
Drăgănești 
 

       P: Măn. Adam 
„Adormirea 

Maicii 
Domnului” 

  

20 Drăgușeni GL-I-s-B-02982-fortif  GL-II-m-B-03073-bis        

21 Fârțănești   GL-II-m-B-03080-scoala        

 
 
22 

Foltești 
 
 

GL-I-s-A-02984-asez 
GL-I-m-A-02975.12-Val. A 
GL-I-s-A-02991-necrop 
GL-I-s-A-02992-sit 
GL-I-m-A-02992.01-necrop 
GL-I-m-A-02992.02-asez 
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NR. 
CRT 

MEDIU 
RURAL 

RESURSE ANTROPICE 

 
 
UNITATE  
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

MONUMENTE ISTORICE DE INTERES NAȚIONAL / LOCAL MUZEE ȘI COLECȚII 
PUBLICE 

ARTA ȘI TRADIȚIE INSTITUȚII DE 
SPECTACOLE ȘI 
CONCERTE 

SITURI  
ARHEOLOGICE 

ARHITECTURA 

M
O

N
U

M
EN

TE
 D

E 
FO

R
 P

U
B

LI
C

 CASE 
MEMORIALE/ 

RURALE  
       

 

MUZEE  COLECȚII 
PUBLICE 

FESTIVALURI (F), 
TÂRGURI (T), 

OBICEIURI (O), 
SĂRBĂTORI (S), 
PELERINAJE (S) M

EȘ
TE

ȘU
G

U
R

I 

P
O

P
U

LA
R

E 

FILARMONICI (F), 
ORCHESTRE (O), 
FORMAȚIUNI 
CULTURALE (FC) 

SITURI/ANSAM
BLURI ISTORICE 

MONUM. ISTORICE 

 
23 

 
Frumușița 
 
 

GL-I-s-B-02986-sit 
GL-I-m-B-02986.01-asez 
GL-I-m-B-02986.02-asez 
GL-I-m-B-02986.03-asez 
GL-I-m-B-02986.04-asez 
GL-II-a-B-03081 

GL-II-a-B-03081- 
ans. garii 

GL-II-m-B-03081.01-gara 
GL-II-m-B-03081.02-mag 
GL-II-m-B-03081.03-mag 

       

 
24 

 
Fundeni 

     Muzeu 
sătesc la 
biblioteca 

  Țesut- 
cusut 

 

 
25 

 
Ghidigeni 
 

GL-I-s-B-02985-asez GL-II-a-B-03082 
-ans.conac 

GL-II-m-B-03082.01-con
ac 
GL-II-m-B-03082.02-ane
xe 
GL-II-m-B-03083-cavou 

       

26 Gohor           

27 Grivița   GL-II-m-B-03076-conac 
GL-II-m-B-03077-bis 

       

28 Independența   GL-II-m-B-03084-scoala        

 
29 

 
Ivești 
 
 
 

    CM. 
„Hortensia 
Papadat-B
engescu” 
profil: 
memoriale; 

CM Stefan 
Petica 

  Tradiții 
păstrate ale 
romilor 

Vinărit  

30 Jorăști GL-I-s-B-02987-necrop  GL-II-m-B-03085 -scoala        
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NR. 
CRT 

MEDIU 
RURAL 

RESURSE ANTROPICE 

 
 
UNITATE  
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

MONUMENTE ISTORICE DE INTERES NAȚIONAL / LOCAL MUZEE ȘI COLECȚII 
PUBLICE 

ARTA ȘI TRADIȚIE INSTITUȚII DE 
SPECTACOLE ȘI 
CONCERTE 

SITURI  
ARHEOLOGICE 

ARHITECTURA 

M
O

N
U

M
EN

TE
 D

E 
FO

R
 P

U
B

LI
C

 CASE 
MEMORIALE/ 

RURALE  
       

 

MUZEE  COLECȚII 
PUBLICE 

FESTIVALURI (F), 
TÂRGURI (T), 

OBICEIURI (O), 
SĂRBĂTORI (S), 
PELERINAJE (S) M

EȘ
TE

ȘU
G

U
R

I 

P
O

P
U

LA
R

E 

FILARMONICI (F), 
ORCHESTRE (O), 
FORMAȚIUNI 
CULTURALE (FC) 

SITURI/ANSAM
BLURI ISTORICE 

MONUM. ISTORICE 

31 Liești        Tradiții 
păstrate ale 
romilor 

 FC : „Cununița 
Satului” 

32 Măstăcani   GL-II-m-B-03079-bis        

33 Matca GL-I-m-A-02975.08-Val. A          

34 Movileni           

 
 
35 

Munteni 
 
 
 
 

GL-I-m-A-02975.15-Val. A 
GL-I-s-B-02988-sit 
GL-I-m-B-02988.01-asez 
GL-I-m-B-02988.02-asez 
GL-I-m-B-02988.03-asez 
GL-I-m-B-02988.04-asez 

GL-II-a-B-03124-a
ns conac 
 

GL-II-m-B-03123-poarta 
conac 
GL-II-m-B-03124.01- 
conac 
GL-II-m-B-03124.02-fois
or 
GL-II-m-B-03124.03-parc 
conac 
GL-IV-m-B-03148-conac 
poet 

    Tradiții 
păstrate ale 
romilor 

  

36 Nămoloasa            

37 Negrilești           

 
38 

Nicorești 
 
 
 

 GL-II-a-B-03087-a
ns. bis 
GL-II-a-B-03088 
-ans. bis 
 

GL-II-m-B-03086 -bis 
GL-II-m-B-03087.01 -bis 
GL-II-m-B-03087.02-clop
otnita 
GL-II-m-B-03088.01 -bis 
GL-II-m-B-03088.02-zid 
incinta 

     Vinărit  

39 Oancea         Vinărit  

40 Pechea            

 Piscu          FC : 
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NR. 
CRT 

MEDIU 
RURAL 

RESURSE ANTROPICE 

 
 
UNITATE  
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

MONUMENTE ISTORICE DE INTERES NAȚIONAL / LOCAL MUZEE ȘI COLECȚII 
PUBLICE 

ARTA ȘI TRADIȚIE INSTITUȚII DE 
SPECTACOLE ȘI 
CONCERTE 

SITURI  
ARHEOLOGICE 

ARHITECTURA 

M
O

N
U

M
EN

TE
 D

E 
FO

R
 P

U
B

LI
C

 CASE 
MEMORIALE/ 

RURALE  
       

 

MUZEE  COLECȚII 
PUBLICE 

FESTIVALURI (F), 
TÂRGURI (T), 

OBICEIURI (O), 
SĂRBĂTORI (S), 
PELERINAJE (S) M

EȘ
TE

ȘU
G

U
R

I 

P
O

P
U

LA
R

E 

FILARMONICI (F), 
ORCHESTRE (O), 
FORMAȚIUNI 
CULTURALE (FC) 

SITURI/ANSAM
BLURI ISTORICE 

MONUM. ISTORICE 

41  „Ştefanienii” 
„Colindiţa” 

 
 
42 

Poiana 
 
 
 

GL-I-s-A-02989-sit 
GL-I-m-A-02989.01-asez 
fort 
GL-I-m-A-02989.02-asez 
fort 
GL-I-m-A-02989.03-asez 
fort 
GL-I-m-A-02989.04-asez 
fort 

         

43 Priponești           

44 Radești          FC : 
“Rădeşteanca” 

 
45 
 

 
Rediu 
 

GL-I-m-A-02975.10-Val. A    Casa-Rurală 

Suhurlui 
  Festivalul 

Bujorului 
(Padurea 
Plevna) în mai 

  

46 Scânteiești GL-I-m-A-02975.07-Val. A 
GL-I-m-A-02975.11-Val. A 

         

47 Schela          FC : „Florile 
Lozovei” 

 
48 

Șendreni 
 
 

GL-I-s-B-02994-asez 
GL-I-s-B-02995 -sit 
GL-I-m-B-02995.01-asez 
GL-I-m-B-02995.02 -asez 
GL-I-m-A-02974.03-Val.T 

      P: Măn. „Sf. 
Trifon” 

  

49 Slobozia-           
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NR. 
CRT 

MEDIU 
RURAL 

RESURSE ANTROPICE 

 
 
UNITATE  
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

MONUMENTE ISTORICE DE INTERES NAȚIONAL / LOCAL MUZEE ȘI COLECȚII 
PUBLICE 

ARTA ȘI TRADIȚIE INSTITUȚII DE 
SPECTACOLE ȘI 
CONCERTE 

SITURI  
ARHEOLOGICE 

ARHITECTURA 

M
O

N
U

M
EN

TE
 D

E 
FO

R
 P

U
B

LI
C

 CASE 
MEMORIALE/ 

RURALE  
       

 

MUZEE  COLECȚII 
PUBLICE 

FESTIVALURI (F), 
TÂRGURI (T), 

OBICEIURI (O), 
SĂRBĂTORI (S), 
PELERINAJE (S) M

EȘ
TE

ȘU
G

U
R

I 

P
O

P
U

LA
R

E 

FILARMONICI (F), 
ORCHESTRE (O), 
FORMAȚIUNI 
CULTURALE (FC) 

SITURI/ANSAM
BLURI ISTORICE 

MONUM. ISTORICE 

Conachi 

50 Smârdan GL-I-m-A-02974.01-Val.T       Jocuri 
populare 

  

51 Smulți           

 
52 

Suceveni 
 

GL-I-s-B-02993-asez        Vinărit FC : „Floricica” 
„Cununiţa 
Prutului” 

 
 
53 

Suhurlui 
 
 

GL-I-m-A-02975.13-Val. A    Casa 
Rurală „Ion 
Avram-Dun

ăreanu” 
Profil-Etno

grafie 
locală 

     

54 Țepu 
 

GL-I-m-A-02975.14-Val. A       Jocurile cu 
măști, jocuri 

populare 

 FC : „Cununița 
Țepului” 

 
55 

T.Vladimirescu 
 

     Mănăst. 
Vladimir

ești 

Colecția 
muzeală a 
Mănăst. 

Vladimirești-
profil 

etnografie și 
ist. locală 

P: Măn. 
Vladimirești 
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NR. 
CRT 

MEDIU 
RURAL 

RESURSE ANTROPICE 

 
 
UNITATE  
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

MONUMENTE ISTORICE DE INTERES NAȚIONAL / LOCAL MUZEE ȘI COLECȚII 
PUBLICE 

ARTA ȘI TRADIȚIE INSTITUȚII DE 
SPECTACOLE ȘI 
CONCERTE 

SITURI  
ARHEOLOGICE 

ARHITECTURA 

M
O

N
U

M
EN

TE
 D

E 
FO

R
 P

U
B

LI
C

 CASE 
MEMORIALE/ 

RURALE  
       

 

MUZEE  COLECȚII 
PUBLICE 

FESTIVALURI (F), 
TÂRGURI (T), 

OBICEIURI (O), 
SĂRBĂTORI (S), 
PELERINAJE (S) M

EȘ
TE

ȘU
G

U
R

I 

P
O

P
U

LA
R

E 

FILARMONICI (F), 
ORCHESTRE (O), 
FORMAȚIUNI 
CULTURALE (FC) 

SITURI/ANSAM
BLURI ISTORICE 

MONUM. ISTORICE 

56 Tulucești 
 
 

GL-I-m-A-02974.02-Val.T 
GL-I-m-A-02974.05-Val.T 

    Muzeul 
„Vatra cu 
dor”profil 

etnografie 

   „Rapsozii 
Brateşului” 

57 Umbrărești GL-I-s-B-02996-asez          

58 Valea Mărului GL-I-m-A-02975.16-Val. A          

 
 
59 
 

Vânători 
 
 

GL-I-s-B-02997-sit 
 GL-I-m-B-02997.01-asez 
GL-I-m-B-02997.02-asez 
GL-I-s-B-02998-sit 
GL-I-m-B-02998.01-asez 
GL-I-m-B-02998.02-asez 
GL-I-m-B-02998.03-asez 

    Muzeul 
satului-  
Odaia 
Manolac
he, Hulea 
Ecaterina 

   FC : „Glasul 
Odăieşilor” 

60 Vârlezi           

61 Vlădești           

LEGENDĂ: ans.=ansamblu; așez.= așezare; bis.=biserică; forti.=fortificație; necrop.=necropolă; sit=sit arheologic; Val. A= Valul lui Atanaric; Val.T.= Valul lui Traian 
 
SURSA: www.Galați.djc.ro; www.ccdj.ro; http://www.edj.ro/; Lista monumentelor istorice 2010 -Ministerul culturii şi patrimoniului naţional; Fisele localitatilor cuprinse în studiu 

 

 

 

 

 

 

http://www.galati.djc.ro/
http://www.ccdj.ro/
http://www.edj.ro/
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ANEXA 2 U – (URBAN) 
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SITURI/ 
ANSAMBLU
RI ISTORICE 

MONUMENTE  
ISTORICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galați 
 
 
 
 
 
 
 

GL-I-s-B-02969-sit 

GL-I-m-B-02969.01 -asez 

GL-I-m-B-02969.02 -necr 
GL-I-m-B-02969.03 -cupt. 

Romane 

GL-I-s-B-02970-sit 

GL-I-m-B-02970.01 -fortif. 

Pam 

GL-I-m-B-02970.02 -necr 
GL-I-m-B-02970.03 
-castell pam 
GL-I-s-A-02971-sit 

GL-I-m-A-02971.01 
-castellum roman 
GL-I-m-A-02971.02 -asez 

GL-I-m-A-02971.03 -asez 

GL-I-s-B-02972 -necr 

GL-I-m-B-02973 -cavou 

roman 

GL-I-s-A-02974-Val. T 

GL-I-s-A-02975-Val. A 

 
 
 
 
 

GL-II-a-B-03000
-ans. urban 
 
GL-II-a-B-03010
-ans. urban 

 
GL-II-a-B-03040
-ans. urb 

 
GL-II-a-B-03055
-ans bis 

 
GL-II-a-A-03066 
ans bis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GL-II-m-B-02999 -cavou 
GL-II-m-B-03001 –scoala 
GL-II-m-B-03002 –scoala 
GL-II-m-B-03003 –casa 
GL-II-m-B-03004 –scoala 
GL-II-m-B-03005 –bis 
GL-II-m-B-03006 –casa 
GL-II-m-B-03007 –casa 
GL-II-s-B-03008 –grad publ 
GL-II-s-B-03009 –parc mun. 
GL-II-m-B-03011 –casa 
GL-II-m-B-03012 –grand 
GL-II-m-A-03013 –palat just 
GL-II-m-B-03014 –casa 
GL-II-m-B-03015 –casa 
GL-II-m-A-03016–palat adm 
GL-II-m-B-03017 –casa 
GL-II-m-B-03018–soc 

cult-teatru dr 

GL-II-m-B-03019 –casa 
GL-II-m-B-03020 –casa 
GL-II-m-B-03021- casa 
GL-II-m-B-03022- casa 
GL-II-m-B-03023- casa 
GL-II-m-B-03024- casa 

GL-II-m-B-03025- casa 

GL-III-m-B-03125 - 
Basorelief 

GL-III-m-B-03126-bust 
GL-III-m-B-03127-bust 
GL-III-m-B-03128-statuie 
GL-III-m-B-03129-monum 
GL-III-m-B-03130-bust 
GL-III-m-B-03131 bust 
GL-III-m-B-03132-monum 
GL-III-m-B-03133-st. 
GL-III-m-B-03135- bust 
GL-III-m-B-20174-bust 
GL-III-m-B-03136-bust 
GL-III-m-B-03137-bust 
GL-III-m-B-03138-bust 
GL-III-m-B-03139-bust 
GL-IV-m-B-03145-fosta sc 
GL-IV-m-B-03146-casa 

mem 
 
 
 
 
 
 
 

Casa 
memoriala 

"Nicolae 
Mantu" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Complexul 
Muzeal de 

Stiintele 
Naturii 

“Răsvan 
Angheluţă” 

-Muzeul Casa 
Colectiilor 

 
-Muzeul de 
Arta Vizuala 

(Palatul 
Episcopal) 

 
-Muzeul de 

Istorie 
“Paul 

Păltănea” 
 

-Muzeul „Casa 
Cuza Voda” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S:„La 
Dunare de 
Sanziene” 
 
S:„Ziua 
Dunarii” 
 
Targul 
Mesterilor 
Populari 
 
O:Drumul 
viei si 
vinului 
galatean 
 
F: Festiv. 
Scrumbiei 
 
P: Măn. „Sf. 
Arhangheli - 
Metoc” 

Masti 
populare; 
artizanat;  
pistura; 
sculptura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC:"Doina 
Covurluiului" 
O: Fanfara 
Valurile 
Dunarii; 
FC: Nadara; 
FC: Olympos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edj.ro/index.php/mnstirea-sf-arhangheli-metoc-galai
http://www.edj.ro/index.php/mnstirea-sf-arhangheli-metoc-galai
http://www.edj.ro/index.php/mnstirea-sf-arhangheli-metoc-galai
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1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galați 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GL-II-m-B-03026- casa 
GL-II-m-B-03027- casa 
GL-II-m-B-03028- casa 
GL-II-m-B-03029- bis 
GL-II-m-B-03030- casa 
GL-II-m-B-03031- casa 
GL-II-m-B-03032- catedr. 
GL-II-m-B-03033- casa 

GL-II-m-B-03034-inst.Fac.Mec. 
GL-II-m-B-03035-casa 
GL-II-m-B-03036-Muzeu 

Arta 

GL-II-m-B-03037-bis 
GL-II-m-B-03038-scoala 
GL-II-m-B-03039-poarta 
GL-II-m-B-03041-fost 

consulat 

GL-II-m-B-03042-casa 
GL-II-m-B-03043-casa 
GL-II-m-B-03044-casa 
GL-II-m-B-03045-farm Tinc 

GL-II-m-B-03046-casa  
GL-II-m-B-03047 -Banca Nat 
GL-II-m-B-03048-casa 
GL-II-m-B-03049-casa 
GL-II-m-B-03050-casa 
GL-II-m-B-03051-casa 
GL-II-m-B-03052-siloz 
GL-II-m-B-03053-casa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

-Muzeul 
Episcopiei 

Dunarii de Jos 
 
 
 

-Muzeul 
Satului 
"Petru  

 
Caraman"in 

padurea 
Garboavele 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P: Măn. 
„Vasile cel 
Mare” 
 
 
P: Măn. 
„Ioan Gura 
de Aur” 
 
P: 
Arhiepiscopi
a „Dunarea 
de Jos” 
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GL-II-m-B-03054-palat posta 
GL-II-m-B-03055.01-bis 
GL-II-m-B-03055.02-sc 

GL-II-m-B-03057-bibl. V 

Urechea 

GL-II-m-A-03058--casa 

GL-II-m-B-03059-casa 

GL-II-m-B-03060-casa 

GL-II-m-B-03061-casa 

GL-II-m-B-03062-casa 

GL-II-m-B-03063-sc 
GL-II-m-B-03064-gara Fluv 
GL-II-m-B-03065-pescariile 

St 
GL-II-m-A-03066.01-bis 
GL-II-m-A-03066.02 -zid 
GL-II-m-B-03067- bis 
GL-II-m-B-03068 -liceu 
GL-II-m-B-03069-spital TBC 
GL-II-m-B-03070-bis 
GL-II-m-B-20172-casa 
GL-II-m-B-03071-spitalul 
Militar 
GL-II-m-B-03072-spitalul 

Mun 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tecuci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
GL-II-m-B-03090- sc 
GL-II-m-B-03091- casa 
GL-II-m-A-03092- casa 
GL-II-m-B-03093- hanul 

Goleri, azi B.C.R 

GL-II-m-B-03094- vila 
GL-II-m-B-03095- cladirea 
GL-II-m-B-03096- casa 
GL-II-m-B-03097- casa 
GL-II-m-B-03098- fostul Trib. 
GL-II-m-B-03099- casa 
GL-II-m-B-03100- casa 
GL-II-m-B-03101- casa 
GL-II-m-B-03102- casa 
GL-II-m-B-03103- casa 
GL-II-m-B-03104- casa 
GL-II-m-B-03105- casa 
GL-II-m-B-03106- Fosta Pref. 
GL-II-m-B-03107- casa 
GL-II-m-B-03109- Parchet 
GL-II-m-B-03108- casa 
GL-II-m-B-03110- casa 
GL-II-m-B-03111- casa 
GL-II-m-B-03112- Tribunal 
GL-II-m-B-03113- Bibl Mun. 
GL-II-m-B-03114- casa 
GL-II-m-B-03115- casa 

 
 
GL-III-m-B-03142 Bust 
GL-III-m-B-03143 Bust 
GL-III-m-B-03144 Bust 

  
 
Muzeul Mixt 

  
S: 
Sarbatoare
a de la - 1  
septembri
e -  
reprezenti
nd prima 
atestare 
document
ara din 1 
septembri
e  1435 

  
„Tecucelu”, 
„Altiţa” 
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GL-II-m-B-03116- casa 
GL-II-m-B-03117- casa 
GL-II-m-B-03118-Posta 
GL-II-m-B-03119-casa 
GL-II-m-B-03120-casa 
GL-II-m-B-03121-casa 
GL-II-m-B-03122- casa 
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3 

 

 

 

Tg. 
Bujor 
 

 

 

 

 

 

      
Muzeul de 
istorie si 
etnografie 

  
 Sarbatoarea 
Bujorului; 

 

Traditii 
pastrate ale 

romilor 

 
Obținerea 
vinurilor 
roșii de 
calitate 

superioară 
(Merlot, 
Cabernet 

Sauvignon, 
Fetească 
neagră) 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berești 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GL-I-s-B-02978-asez 
GL-I-s-B-02979-sit 
GL-I-m-B-02979.01-asez 
GL-I-m-B-02979.02- asez 
GL-I-m-B-02979.03-asez 
GL-I-s-B-02980-sit 
GL-I-m-B-02980.01-asez 
GL-I-m-B-02980.02-asez 

    
Casa 

memorială 
"Paul Bujor" 

Bereti 

   
 

S: Toamna 
bereşteană 

S: 
Sărbătoarea 
salcâmului 

  
 
 
„Datina” 

LEGENDĂ: ans.=ansamblu; așez.= așezare; bis.=biserică; forti.=fortificație; grad.=grădină; necrop.=necropolă; sc.= școală; sit=sit arheologic; Val. A= Valul lui Atanaric; Val.T.= Valul 
lui Traian 
 
 
Surse: www.Galați.djc.ro; www.ccdj.ro; http://www.edj.ro/; Lista monumentelor istorice 2010 -Ministerul culturii şi patrimoniului naţional; Fișele localităților cuprinse în studiu 

http://www.galati.djc.ro/
http://www.ccdj.ro/
http://www.edj.ro/
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ANEXA 3  - (RURAL+URBAN) 
 

LISTĂ DETALIATĂ PRIVIND „ARTA ȘI TRADIȚIA” ȘI „INSTITUȚII DE SPECTACOLE ȘI 
CONCERTE” JUDEȚUL GALAȚI 

Surse: http://www.ccdj.ro/; www.galati.djc.ro/ 
 

1. COMUNA BĂLĂBĂNEȘTI 
 
1.a. Festivaluri, Târguri, Obiceiuri, Sărbători, Pelerinaje 

- Pelerinaje la Biserica din cătunul Zimbru 

 

1.b. Meșteșuguri populare 

-Sculptura: meșteri populari: BĂLĂBAN NECULAIU 

-Obiectele produse: troiţe (de mici şi mari dimensiuni), icoane sculptate în lemn, obiecte 

decorative. Tehnici de execuţie şi finisare : manuală  

 
2. COMUNA BRĂHĂȘEȘTI 
 
1.a. Festivaluri, Târguri, Obiceiuri, Sărbători, Pelerinaje 

- Pelerinaje la Mănăstirea Toflea „Sf. Trei Ierarhi si Sf. Voievod Stefan cel Mare” - Acest 

aşezământ monahal datează din secolul al XVII-lea, când era atestat existenţa unui schit. Situată în 

sihăstria Buciumenilor, la confluenţa judeţelor Galaţi, Vrancea şi Vaslui, Mănăstirea Toflea, cu 

hramurile „Sfinţii Trei Ierarhi şi Sfântul Voievod Ştefan cel Mare“, a fost redeschisă în data de 18 

decembrie 2010. Este singura mănăstire ridicată prin contribuţia unui rrom, Vasile, într-o 

localitate în care trăieşte o comunitate exclusiv de etnie rromă. 

 
3. COMUNA BRANIȘTEA 
 
1.b. Meșteșuguri populare 

-olărit : meșteri populari MARIA MOCANU şi MARICEL MOCANU 

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. 

 

Clasa Iniţiere Olărit, instructor Maria Mocanu 

Clasa Iniţiere Ţesut – Cusut, instructor Dorina Lungeanu 

 

http://www.ccdj.ro/
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1.c. Filarmonici, Orchestre, Formațiuni culturale 

- Formațiune culturala: „Lozioara” coordonator Gheorghe Mihai 

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). 

 

- Formatiune culturala: „Fluieraşii”coordonator Aurel Roşu  

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. 

 

Clasa Iniţiere Folclor, instructor Mihai Gheorghe 

Clasa Iniţiere Instrumente Populare, instructor Aurel Roşu 

 
4. COMUNA BUCIUMENI 
 
1.a. Festivaluri, Târguri, Obiceiuri, Sărbători, Pelerinaje 

- Pelerinaje la Mănăstirea Buciumeni „Sf. Treime” și tradiția de participare a tineretului  

 
5. COMUNA CAVADINEȘTI 
 
1.a. Festivaluri, Târguri, Obiceiuri, Sărbători, Pelerinaje 

-„Sărbătorea cântecului şi dansului popular horincean”- ce are loc în fiecare an, în octombrie, 

când este şi hramul bisericii din localitatea reşedinţă de comună. 
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1.b. Mestesuguri populare 

- Clasa Iniţiere Ţesut – Cusut, instructor Lenuţa Tăune 

 

1.c. Filarmonici, Orchestre, Formatiuni culturale 

- Formațiune culturala „Bujoreanca” 

Ansamblu structurat pe trei generaţii de vârstă (copii, adulţi şi vârstnici). Au un bogat repertoriu 

de jocuri populare tradiţionale, specifice zonei din care provin. 

 

- Clasa Iniţiere Dans Popular, instructor Jănica Cîşleanu 

 

6. COMUNA CERȚEȘTI 
 
1.a. Festivaluri, Târguri, Obiceiuri, Sărbători, Pelerinaje 

- Pelerinaje la Mănăstirea Cârlomăneşti „Sf. Martirii Brâncoveni” 

 

7. COMUNA COSTACHE - NEGRI 
 
1.a. Festivaluri, Târguri, Obiceiuri, Sărbători, Pelerinaje 

-Sărbătoarea „Întâlnirile de la Mânjina”- ce are loc anual, în data de 21 mai, de ziua comunei 

unde participă oficialităti, dar și fii ai satului. Locuitorii comunei galațene Costache Negri au 

contribuit la pregatirea ideologica a Unirii. Voința de unire manifestată de ei a fost puternic 

înrăurită de ideile unioniste care se discutau în casa patriotului Costache Negri din comuna 

Manjina, unde se întâlneau patrioții moldoveni și munteni Nicola Balcescu, I. Ghica, Mihail 

Kogalniceanu, Al. I. Cuza, Vasile Alecsandri. La Manjina se făceau "proiecte marețe pentru 

renașterea patriei comune". 

8. COMUNA CUCA 
 
1.a. Festivaluri, Târguri, Obiceiuri, Sărbători, Pelerinaje 

-Obicei: „Duminica Teiului” –practicat în Duminica a VIII-a dupa Paște; tinerii din comună, 

organizați în grupuri și insoțiți de lăutari, se deplasează la distanțe mari pentru a aduce ramuri de 

tei, cu care împodobesc căruțele. În noaptea de sâmbătă spre duminică, flacăii pornesc chiuind și 

cântând spre biserica pentru a duce cele dintâi ramuri. Pe ulițele satului, fiecare flăcău are grijă ca 

fata iubită să aibă poarta împodobită cu tei. De asemenea, tinerii duc tei gospodarilor din sat, 

existând credința ca în acest fel casa le va fi protejatî de grindină și de acțiunea unor forțe 

malefice. 
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9. COMUNA CUDALBI 
 
1.a. Festivaluri, Târguri, Obiceiuri, Sărbători, Pelerinaje 

- Pelerinaje la Mănastirea Gologanu „Nașterea Maicii Domnului” 

 
10. COMUNA CUZA VODĂ 
 
1.c. Filarmonici, Orchestre, Formațiuni culturale 

- Formațiune culturală „Cuzanca” - coordonator: Tudoriţa Oprea 

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.  

  

- Clasa Iniţiere Folclor, instructor Tudoriţa Oprea 

 
11. COMUNA DRĂGĂNEȘTI 
 

1.a. Festivaluri, Târguri, Obiceiuri, Sărbători, Pelerinaje 

- Pelerinaje la Mănăstirea Adam „Adormirea Maicii Domnului” 

  
12. COMUNA FUNDENI 
 

1.b. Meșteșuguri populare 

-țesut-cusut: meșteri populari: ELENA NEAGU 

- 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.  

 
13. COMUNA IVEȘTI 
 
1.a. Festivaluri, Târguri, Obiceiuri, Sărbăatori, Pelerinaje 

-Tradiții păstrate ale romilor 

1.b. Meșteșuguri populare 

- Vinărit- care se practica în fiecare gospodarie. Vinurile «Băbeasca neagră» și «Feteasca albă» 

luând premii naționale și internaționale. De amintit că Iveștiul este capitala Podgoriei Ivești situată 

în sectorul sudic al Câmpiei Tecuciului. Istoric Podgoria Ivești este una din podgoriile vechi ale 

României. Viticultura acestei podgorii este strâns legatâ de evoluția vechii moșii Blăjești, atestată 
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documentar din 15 iulie 1448, printr-un act de la Petru Voievod catre panul Cernat Ploscar și 

fratele său Steful. În prima jumătate a secolului al XVII-lea, moșia Blajeștilor atrage interesul 

multor proprietari, ea fiind revendicată prin multe procese și judecăți. Între anii 1847 și 1856 se 

înființează târgușorul Ivești, care avea să dea și denumirea acestui areal viticol. – (sursa: 

http://obiective-turistice.romania-tourist.info/ivesti-Galați) 

 
14. COMUNA LIEȘTI 
 
1.a. Festivaluri, Târguri, Obiceiuri, Sărbători, Pelerinaje 

-Tradiții păstrate ale romilor 

1.c. Filarmonici, Orchestre, Formațiuni culturale 

- Formatiune culturală „Cununița Satului”- grup vocal de copii 

 
15. COMUNA MUNTENI 
 
1.a. Festivaluri, Târguri, Obiceiuri, Sărbători, Pelerinaje 

-Tradiții păstrate ale romilor 

 
16. COMUNA NICOREȘTI 
 
1.b. Meșteșuguri populare 

- Vinărit - O caracteristicã generalã a documentelor Nicoreştilor se referã la tranzacţiile cu vii. 

Nicoreştiul este cunoscut pentru vinurile sale roşii, încă de multă vreme (sursa: PUG Comuna 

Nicorești). 

 
17. COMUNA OANCEA 
 
1.b. Meșteșuguri populare 

- Vinărit - solul de la Oancea este cel mai bun sol pentru vinurile roşii. Înainte de 1989, vinurile 

roşii de Oancea luau medalii la toate concursurile la care apăreau. În localitate exista produsul 

tradiţional „Merlot-ul de Oancea”, ce a câştigat 5 medalii de aur la un concurs internaţional. 

 
18. COMUNA PISCU 
 
1.c. Filarmonici, Orchestre, Formațiuni culturale 

- Formațiune culturală „Colindiţa” - coordonator: Balaşa Frumuşanu 

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 
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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. 

  

- Formațiune culturală „Ştefănienii”- coordonator: Bălaşa Frumuşanu 

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.  

 

- Clasa Iniţiere Folclor, instructor Balaşa Frumuşanu 

 
19. COMUNA RADEȘTI 
 
1.c. Filarmonici, Orchestre, Formațiuni culturale 

- Formațiune culturala „Rădeşteanca”  

  

20. COMUNA REDIU 
 
1.a. Festivaluri, Târguri, Obiceiuri, Sîrbîtori, Pelerinaje 

-Festivalul Bujorului (Padurea Plevnei) în mai 

 
21. COMUNA SCHELA 
 

1.c. Filarmonici, Orchestre, Formațiuni culturale 

- Formațiune culturala „Florile Lozovei”- dansuri populare 

 
22. COMUNA ȘENDRENI 
 
1.a. Festivaluri, Târguri, Obiceiuri, Sărbători, Pelerinaje 

-Pelerinaje la Mănăstirea „Sf. Trifon” 

 
23. COMUNA SMÂRDAN 
 
1.a. Festivaluri, Târguri, Obiceiuri, Sărbători, Pelerinaje 

-Obiceiuri: dansuri populare  
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24. COMUNA SUCEVENI 
 
1.b. Meșteșuguri populare 

- Vinărit 

1.c. Filarmonici, Orchestre, Formațiuni culturale 

- Formațiune culturală „Floricica”, „Cununița Prutului” 

 

25. COMUNA ȚEPU 
 
1.a. Festivaluri, Târguri, Obiceiuri, Sărbători, Pelerinaje 

- Obiceiuri: Jocurile cu măști, jocuri populare 

1.c. Filarmonici, Orchestre, Formațiuni culturale 

- Formațiune culturală „Cununita Țepului”- coordonatori Marcela și Mircea Căluianu 

 

26. COMUNA TULUCEȘTI 
 
1.c. Filarmonici, Orchestre, Formațiuni culturale 

- Formațiune culturală „Rapsozii Brateşului” - coordonator: Amelian Chirilă 

 

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. 

 

- Clasa Iniţiere Folclor,  instructor Paul Buţa 

 

27. COMUNA VÂNĂTORI 
 
1.c. Filarmonici, Orchestre, Formațiuni culturale 

- Formațiune culturală „Glasul Odăieşilor”- coordonator: Ecaterina Hulea 
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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. 

 
28. MUNICIPIUL GALAȚI 
 
1.a. Festivaluri, Târguri, Obiceiuri, Sărbători, Pelerinaje 

-La Dunare de Sanziene -24-Jun-2013 pe Faleza Inferioară a Dunării – proiect euroregional 

Manifestare tradiţională care are loc în fiecare an, de Sânziene, prezentând obiceiuri şi ritualuri de 

vară 

Ziua Dunarii, -29-Jun-2013 Centrul Cultural „Dunărea de Jos”; Concerte în aer liber, cu ocazia 

festivităţilor organizate de Ziua europeană a Dunării. 

-Targul Mesterilor Populari -21-Jun-2013 / 23-Jun-2013 Târgul Meşterilor Populari şi Târg 

Gastronomic Pamant si Suflet-ediţia de vară a Tărgului Meşterilor Populari organizată pe 

esplanada Complexului “Potcoava de Aur”. Participă meşteri populari din toate zonele 

reprezentative ale ţării cu obiecte tradiţionale . 

-Drumul viei și vinului gălățean - drum comercial pe care circulau carele cu butile de vin din și 

spre schela (portul) Galaților de la malul Dunarii în perioada aprx sec.XVI-XX; organizat de Direcția 

Judeteană pentru Cultură Galați, în parteneriat cu Centrul Cultural "Dunărea de Jos" Galați. 

-Festivalul Scrumbiei - organizat an de an la Galați, de Florii, ajuns la cea de-a XII-a ediție. 

-Pelerinaje la Mănăstirile: Arhiepiscopia „Dunarea de Jos”,Sf. Arhangheli Metoc; Sf. Ioan Gura de 

Aur; Sf. Vasile cel Mare 

 
1.b. Meșteșuguri populare 

-masti populare: PAUL BUŢA 

- 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  

 
-artizanat:  

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  

http://obiectivevacanta.wordpress.com/2013/06/23/la-dunare-de-sanziene-galati/
http://obiectivevacanta.wordpress.com/2013/06/21/ziua-dunarii-galati/
http://obiectivevacanta.wordpress.com/2013/06/21/targul-mesterilor-populari-galati/
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SORINA PLETEA  

- Obiectele produse: împletituri din sfoară decorate cu flori naturale uscate şi lemn, seminţe. 

Tehnici de execuţie şi finisare: manuală  

  

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 

  
-pictura: 

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. 

 

-sculptura: AUREL SIMIONESCU  

- Obiectele produse: rame, casete, cruci miniaturale sculptate, diverse alte obiecte realizate din 

lemn cioplit  
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- Tehnici de execuţie şi finisare: sculptură manuală în lemn de esenţă moale – tei / lăcuire. 

  

1.c. Filarmonici, Orchestre, Formațiuni culturale 

-Orchestra: Fanfara „Valurile Dunarii” 

-Formațiune culturala - "Doina Covurluiului”,  

„Nadara”- coordonator Mariana Enache al Aliantei Romilor și solist Arun Durancea 

„Olympos” al comunității elene   

 

   29. MUNICIPIUL TECUCI 
 

1.a. Festivaluri, Târguri, Obiceiuri, Sărbători, Pelerinaje 

-Sarbatoarea de la - 1  septembrie -  reprezentind prima atestare documentara din 1 

septembrie  1435;  23 aprilie - Patronul  Spiritual al orasului, "Sf. M.Mc. Gheorghe" . 

1.c. Filarmonici, Orchestre, Formațiuni culturale 

- Formațiune culturala „Tecucelu’”coordonator: Mitriţa Velicu 

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 săi au obţinut 

numeroase premii la diferite competiţii naţionale. 

 

- Formatiune culturala „Altiţa” coordonator: Mariana Chiriţă 

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. 

 

- Clasa Iniţiere Folclor, instructor Mitriţa Velicu 

- Clasa Iniţiere Dans Popular, instructor Maria Enache 
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30. ORAȘUL TG. BUJOR 
 
1.a. Festivaluri, Târguri, Obiceiuri, Sărbători, Pelerinaje 

- Sărbătoarea Bujorului- ce marcheaza înfloritul bujorului sălbatic ocrotit în luna mai 

1.b. Meșteșuguri populare 

- Obținerea vinurilor roșii de calitate superioară (Merlot, Cabernet Sauvignon, Fetească neagră) 

 
31. ORAȘUL BEREȘTI 
 
1.a. Festivaluri, Târguri, Obiceiuri, Sărbători, Pelerinaje 

- Sărbătoarea salcâmului, în luna mai spre sfârşit (27-30 mai);  

- Toamna bereşteană, 10-15 septembrie; 

 

1.c. Filarmonici, Orchestre, Formațiuni culturale 

- Formațiune culturală “Datina” 

 

Înfiinţat în anul 1980, Grupul folcloric “Datina” al Casei de Cultura “Ion Creangă” din Bereşti 

valorifică scenic folclorul tradiţional local. În repertoriul său se regăsesc dansuri tradiţionale 

autentice, precum şi secvenţe din folclorul obiceiurilor de iarnă: 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 prin autenticitate şi 

acurateţea interpretării. 

Coordonator: Elena Stegaru 

  
- Clasa Iniţiere Dans Popular, instructor Elena Stegaru 
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ANEXA 4 R – (RURAL) 
 
NR. 
CRT. 

MEDIU RURAL INFRASTRUCTURA CULTURALA SI CULTE 
 

UNITATE 
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

CĂMINE 
CULTURALE 

(nr.) 

BIBLIOTECI  
PUBLICE 

(nr.) 

CINEMATOGRAFE 
(nr.) 

MĂNĂSTIRI 
(nr.) 

BISERICI 
(nr.) 

CASE DE 
RUGĂCIUNI 

(nr.) 

CAPELE 
(nr.) 

TROIȚE 
(nr.) 

1 Bălăbănești 2 1   4   14 

2 Bălășești 1 1   5   - 

3 Băleni        1            
1 

1  1  1 4 

4 Băneasa 2 1   3   10 

5 Barcea 1 1   3 1  5 

6 Berești Meria 3 1   11   14 

7 Brăhășești 1 1  Toflea „Sf. Trei 

Ierarhi si Sf. Voievod 
Stefan cel Mare” 

4  1 5 

8 Braniștea 2 1   3   4 

9 Buciumeni 2 1 1 Buciumeni „Sf. 

Treime” 
5   6 

10 Cavadinești                                               3 1   8   15 

11 Cerțești 2 1  Cârlomăneşti  
„Sf. Martirii 
Brâncoveni” 

5   15 

12 Corni 3 1   3  1 17 

13 Corod 1 1   7   22 

14 Cosmești 2 1   5   7 

15 Costache–Negri 1 1   1 3  3 

http://www.edj.ro/index.php/mnstirea-carlomneti
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NR. 
CRT. 

MEDIU RURAL INFRASTRUCTURA CULTURALA SI CULTE 
 

UNITATE 
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

CĂMINE 
CULTURALE 

(nr.) 

BIBLIOTECI  
PUBLICE 

(nr.) 

CINEMATOGRAFE 
(nr.) 

MĂNĂSTIRI 
(nr.) 

BISERICI 
(nr.) 

CASE DE 
RUGĂCIUNI 

(nr.) 

CAPELE 
(nr.) 

TROIȚE 
(nr.) 

16 Cuca 1 1   3  1 5 

17 Cudalbi 1 1 1 Gologanu 
„Nașterea Maicii 
Domnului” 

4 1  7 

18 Cuza Vodă 1 1   1 1  2 

19 Drăgănești 2 1 1  2   5 

20 Drăgușeni  1  Adam 
„Adormirea Maicii 
Domnului” 

7 2  30 

21 Fârtănești 2 1   2   10 

22 Foltești 1 1   4   10 

23 Frumușița 1 1   3 1 2 8 

24 Fundeni 4 1 1  3   2 

25 Ghidigeni 2 1   3 2  - 

26 Gohor 2 1   5 1  12 

27 Grivița 2 1   2 2  4 

28 Independența 1 1 1  1 1  3 

29 Ivești 1 1   4 1  10 

30 Jorăști 3 1   4   - 

31 Liești 2 1   4 1  6 

32 Măstăcani 1 1   3   18 

33 Matca 1 1   8   6 

34 Movileni 1 1   2   7 
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NR. 
CRT. 

MEDIU RURAL INFRASTRUCTURA CULTURALA SI CULTE 
 

UNITATE 
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

CĂMINE 
CULTURALE 

(nr.) 

BIBLIOTECI  
PUBLICE 

(nr.) 

CINEMATOGRAFE 
(nr.) 

MĂNĂSTIRI 
(nr.) 

BISERICI 
(nr.) 

CASE DE 
RUGĂCIUNI 

(nr.) 

CAPELE 
(nr.) 

TROIȚE 
(nr.) 

35 Munteni 1 1   4 1  6 

36 Nămoloasa 2 1   3 4  3 

37 Negrilești 1 -   2   3 

38 Nicorești 1 1   11   4 

39 Oancea 1 1   3  1 1 

40 Pechea  1 1 1  4 1  5 

41 Piscu 2 1 1  3 1  5 

42 Poiana 1 -   3   4 

43 Priponești 1 1   4 1  9 

44 Rădești 1 1   2   15 

45 Rediu 1 1   2   3 

46 Scânteiești 2 1   2   8 

47 Schela 1 1 1  2 2  4 

48 Șendreni 1 1  Sfântul Trifon 2   4 

49 Slobozia- Conachi 1 1   2   6 

50 Smârdan 1 1   2 2 1 4 

51 Smulți 1 1   2   8 

52 Suceveni 2 1   4   6 

53 Suhurlui  -   2   4 

54 Țepu 1 1   3  1 8 

55 T.Vladimirescu 1 1  Vladimireşti 2   5 

56 Tulucești 2 1   4  1 10 

http://www.edj.ro/index.php/mnstirea-vladimireti
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NR. 
CRT. 

MEDIU RURAL INFRASTRUCTURA CULTURALA SI CULTE 
 

UNITATE 
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

CĂMINE 
CULTURALE 

(nr.) 

BIBLIOTECI  
PUBLICE 

(nr.) 

CINEMATOGRAFE 
(nr.) 

MĂNĂSTIRI 
(nr.) 

BISERICI 
(nr.) 

CASE DE 
RUGĂCIUNI 

(nr.) 

CAPELE 
(nr.) 

TROIȚE 
(nr.) 

57 Umbrărești 2 1   7 1  10 

58 Valea Mărului 2 1   2   - 

59 Vânători 1 1   3 1  4 

60 Vârlezi 2 1   4   6 

61 Vlădești 1 1   2   9 

 TOTAL  70 57 6 7 219 31 10 440 
Surse: www.crestinortodox.ro; www.edj.ro; fișele localităților; paginile web ale primăriilor din judetul Galați; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crestinortodox.ro/
http://www.edj.ro/
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Anexa 4 U – URBAN 
 

 
 

NR. 
CRT. 

MEDIU URBAN INFRASTRUCTURA CULTURALA SI CULTE 
 

UNITATE 
ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ 

CASĂ DE 
CULTURĂ/ 
CĂMINE 

CULTURALE 

TEATRE ȘI 
INSTITUȚII 
MUZICALE 

BIBLIOTECI  
PUBLICE 

CINEMA MĂNĂSTIRI BISERICI CAPELE CASE DE 
RUGĂCI

UNI 

TROIȚE 

1 MUN. GALAȚI 
 
 
 

 2+1 3  3 
Mănăstirea Sf. Arhangheli  
Metoc; 
Mănăstirea Sf. Ioan Gură de Aur; 
Mănăstirea Sf. Vasile cel Mare 

70 13   

2 MUN. TECUCI 1  1 -  19 2   

3 ORAȘUL TG. 
BUJOR 

1+2  1 1 - 4  1 8 

4 ORAȘUL BEREȘTI 1  1 - - 3  - 3 
Surse: http://www.edj.ro; http://www.biserici.org; naeleonard.ro ; www.fanitardini.ro; www.teatrulgulliver.ro; www.bvau.ro; www.lib.ugal.ro; www.univ-danubius.ro 

 

 

http://www.edj.ro/
http://www.biserici.org/
http://www.fanitardini.ro/
http://www.teatrulgulliver.ro/
http://www.univ-danubius.ro/
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                                                ANEXA 5 R (RURAL)  

 

 MEDIU RURAL INFRASTRUCTURA DE MOBILITATE SI ACCESIBILITATE 

NR. 
CRT. 

UNITATE 
ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ  

RUTIER CALE  
FERATĂ     Drum Național Drum Județean 

1 Bălăbănești da da da 

2 Bălășești - da - 

3 Băleni - da - 

4 Băneasa - da da 

5 Barcea da da da 

6 Berești Meria - da da 

7 Brăhășești - da - 

8 Braniștea da da da 

9 Buciumeni - da - 

10 Cavadinești da da - 

11 Cerțești - da da 

12 Corni - da - 

13 Corod - da - 

14 Cosmești da da da 

15 Costache–Negri - da - 

16 Cuca da da - 

17 Cudalbi - da - 

18 Cuza Vodă - da - 

19 Drăgănești da - da 

20 Drăgușeni da da - 

21 Fârtănești - da da 

22 Foltești da(DN26) da da 

23 Frumușița da(DN26) da da 

24 Fundeni da - da 

25 Ghidigeni da da da 

26 Gohor - da da 

27 Grivița - da - 

28 Independența da(DN 25) - da 

29 Ivești da da da 

30 Jorăști - da - 

31 Liești da(DN25) - da 

32 Măstăcani da - da 

33 Matca - da - 



 
 

STUDIU PRIVIND POTENŢIALUL TURISTIC AL JUDEŢULUI GALAŢI -ETAPA 1- IDENTIFICARE ȘI CLASIFICARE A FORMELOR DE 
TURISM PRACTICABILE ÎN JUDEŢUL GALAŢI, VIZÂND DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITORIULUI 

 

272 

 

 MEDIU RURAL INFRASTRUCTURA DE MOBILITATE SI ACCESIBILITATE 

NR. 
CRT. 

UNITATE 
ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ  

RUTIER CALE  
FERATĂ     Drum Național Drum Județean 

34 Movileni - da - 

35 Munteni da da da 

36 Nămoloasa  - da - 

37 Negrilești - da - 

38 Nicorești - da - 

39 Oancea da - - 

40 Pechea  - da - 

41 Piscu da(DN25) - da 

42 Poiana - - - 

43 Priponești - da - 

44 Rădești - da - 

45 Rediu - da - 

46 Scânteiești da da - 

47 Schela - da - 

48 Șendreni da (DN 25)  da 

49 Slobozia- Conachi - da da 

50 Smârdan - da - 

51 Smulți - da - 

52 Suceveni da da - 

53 Suhurlui - da - 

54 Țepu da da - 

55 T.Vladimirescu da (DN25) - da 

56 Tulucești da(DN26) - da 

57 Umbrărești da da da 

58 Valea Mărului - da - 

59 Vânători da (DN26) - - 

60 Vârlezi da da - 

61 Vlădești da - - 
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   ANEXA 5 U – (URBAN)  

Sursa: PATJ Galați; 

 
 

 

 

 

 MEDIU URBAN INFRASTRUCTURA DE MOBILITATE SI ACCESIBILITATE 
 

NR. 
CRT. 

UNITATE 
ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ  

RUTIER CALE  
FERATĂ 

NAVAL 
APE     Drum Național Drum județean 

1 MUN GALAȚI Da Da Da Da 

2 MUN TECUCI Da Da Da - 

3 ORAȘ TG. BUJOR Da Da Da - 

4 ORAȘ BEREȘTI - Da - - 
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ANEXA 6 U – (URBAN) 

 

 

 

 
 
NR. 
CRT. 

MEDIU 
URBAN 

INFRASTRUCTURA TEHNICO -EDILITARĂ 
 

 
UNITATE 
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

 

 
ACCES REȚEA APĂ 

(%) 

 
ACCES LA CANALIZARE 

 
ACCES LA ENERGIE 

ELECTRICĂ 

 
GRAD DE ACCES 

LA  
GAZE-NATURALE 

% 

 
GRAD DE 

ACOPERIRE 
CU SERVICII 

DE INTERNET 
% 

GRAD 
ACOPERIRE 
CU SERVICII 

DE TELEFONIE 
MOBILĂ 

% 

 
STATII EOLIENE 

EXISTENTE (SE)/ 
IN CURS DE 

RACORDARE 
(SR)/ 

IN PROIECT (SP) 
FOTOVOLTAICE 

(F) 
IN PROIECT (FP) 

<30% 30-70% >70% <12% 12-42% >42% <70% 80.1-95 % >95% <40% >45% <40% >45% <40% >45% SE 
/SR/SP 

F/FP 

1 MUN GALAȚI   90   97   98  90  100  100 SE  

2 MUN TECUCI  40   42   95   55  60  90 SR  

3 ORAȘUL TG. 
BUJOR 

 65   38    100 0   52  81 SE  

4 ORAȘUL 
BEREȘTI 

 50   35    100 0   100  100 SE+SR  
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ANEXA 6 R – (RURAL) 

 
 

MEDIU RURAL INFRASTRUCTURA TEHNICO -EDILITARA 
 

 
NR.
CRT. 

 
UNITATE 
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

 

 
ACCES REȚEA APĂ 

(%) 

 
ACCES LA 

CANALIZARE 

 
ACCES LA ENERGIE 

ELECTRICĂ 

 
GRAD DE 
ACCES LA  

GAZE-NATUR
ALE 
% 

 
GRAD DE 

ACOPERIRE 
CU SERVICII 

DE INTERNET 
% 

 
GRAD 

ACOPERIRE 
CU SERVICII 

DE TELEFONIE 
MOBILĂ 

% 

 
STATII EOLIENE 

EXISTENTE (SE)/ 
IN CURS DE 

RACORDARE (SR)/ 
IN PROIECT (SP) 

FOTOVOLTAICE (F) 
IN PROIECT (FP) 

<30% 30- 
70% 

>70% <12% 12-
42% 

>42% <70% 80.1-95 % >95% <40% >45% <40% >45% <40% >45% SE 
/SR/SP 

F/FP 

1 Bălăbănești 22   0     100 0  35   100 SP  

2 Bălășești 4   0     100 0   100  100   

3 Băleni   100  40    100 0  30   72 SR  

4 Băneasa 0   0     100 0  30   70   

5 Barcea   80 0     100 0   60  100   

6 Berești Meria  49  0     100 0  20   55   

7 Brăhășești  40  0    80  0  40   60   

8 Braniștea   90 0     99 0   90  90 SP F 

9 Buciumeni  60  0     100 0   100  100   

10 Cavadinești  40  0     98 0  15   60   

11 Cerțești   89 2     100 0   45  70   

12 Corni  60   20    99 0  30   50   

13 Corod 30   0     95 0   95  100   

14 Cosmești   82 0     100 0   100  100   
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MEDIU RURAL INFRASTRUCTURA TEHNICO -EDILITARA 
 

 
NR.
CRT. 

 
UNITATE 
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

 

 
ACCES REȚEA APĂ 

(%) 

 
ACCES LA 

CANALIZARE 

 
ACCES LA ENERGIE 

ELECTRICĂ 

 
GRAD DE 
ACCES LA  

GAZE-NATUR
ALE 
% 

 
GRAD DE 

ACOPERIRE 
CU SERVICII 

DE INTERNET 
% 

 
GRAD 

ACOPERIRE 
CU SERVICII 

DE TELEFONIE 
MOBILĂ 

% 

 
STATII EOLIENE 

EXISTENTE (SE)/ 
IN CURS DE 

RACORDARE (SR)/ 
IN PROIECT (SP) 

FOTOVOLTAICE (F) 
IN PROIECT (FP) 

<30% 30- 
70% 

>70% <12% 12-
42% 

>42% <70% 80.1-95 % >95% <40% >45% <40% >45% <40% >45% SE 
/SR/SP 

F/FP 

15 Costache–
Negri 

100 80 100 0 100 100 SP 

16 Cuca   80 0     100 0   50  50 SP  

17 Cudalbi 24   2     99 0  40   70 SE+SR  

18 Cuza Vodă 0   0     98 0   100  100   

19 Drăgănești 0   0     99 0   50  95   

20 Drăgușeni 0   0     100 0   70  100   

21 Fârtănești   100 12     100 0   100  80   

22 Foltești   90 0     98 0   100  100 SE+SR  

23 Frumușita   98 1     98 0   100  100 SR  

24 Fundeni  60  0     100 0   50  70   

25 Ghidigeni   95 10     95 0   100  100   

26 Gohor 30   0     90 0  30   80  26 

27 Grivița   96 5    80  0   70  75  27 

28 Independența   100 0     99  100  100  100 SP  

29 Ivești 18   1     100  98  100  100   

30 Jorăști 0   0     99 0   70  70   
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MEDIU RURAL INFRASTRUCTURA TEHNICO -EDILITARA 
 

 
NR.
CRT. 

 
UNITATE 
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

 

 
ACCES REȚEA APĂ 

(%) 

 
ACCES LA 

CANALIZARE 

 
ACCES LA ENERGIE 

ELECTRICĂ 

 
GRAD DE 
ACCES LA  

GAZE-NATUR
ALE 
% 

 
GRAD DE 

ACOPERIRE 
CU SERVICII 

DE INTERNET 
% 

 
GRAD 

ACOPERIRE 
CU SERVICII 

DE TELEFONIE 
MOBILĂ 

% 

 
STATII EOLIENE 

EXISTENTE (SE)/ 
IN CURS DE 

RACORDARE (SR)/ 
IN PROIECT (SP) 

FOTOVOLTAICE (F) 
IN PROIECT (FP) 

<30% 30- 
70% 

>70% <12% 12-
42% 

>42% <70% 80.1-95 % >95% <40% >45% <40% >45% <40% >45% SE 
/SR/SP 

F/FP 

31 Liești 10   10     99  40  50  80 SE  

32 Măstăcani  65  0     100 0  14   72 SR  

33 Matca 0   0     90  40  80  100 SP  

34 Movileni   100 0   70   0   100  100 SE+SR  

35 Munteni   100 0     100 15   80  100 SP  

36 Nămoloasa   70  0     100 0  10   50   

37 Negrilești 0   0     90 0   100  100   

38 Nicorești   90 2     98 0   100  100 SP  

39 Oancea   90 0     98 0  10   100   

40 Pechea    80  20    100 0   80  99   

41 Piscu   85 0     100 0  40   80 SP  

42 Poiana   100 0     100 0   50  50   

43 Priponești 0   0     99 0   70  90   

44 Rădești   95 0     100 0  15   90   

45 Rediu   80 0     98 0  20   70   

46 Scânteiești   92 0     100 0  10   80 SR  

47 Schela   100 2     98  95  100  100 SP  
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MEDIU RURAL INFRASTRUCTURA TEHNICO -EDILITARA 
 

 
NR.
CRT. 

 
UNITATE 
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

 

 
ACCES REȚEA APĂ 

(%) 

 
ACCES LA 

CANALIZARE 

 
ACCES LA ENERGIE 

ELECTRICĂ 

 
GRAD DE 
ACCES LA  

GAZE-NATUR
ALE 
% 

 
GRAD DE 

ACOPERIRE 
CU SERVICII 

DE INTERNET 
% 

 
GRAD 

ACOPERIRE 
CU SERVICII 

DE TELEFONIE 
MOBILĂ 

% 

 
STATII EOLIENE 

EXISTENTE (SE)/ 
IN CURS DE 

RACORDARE (SR)/ 
IN PROIECT (SP) 

FOTOVOLTAICE (F) 
IN PROIECT (FP) 

<30% 30- 
70% 

>70% <12% 12-
42% 

>42% <70% 80.1-95 % >95% <40% >45% <40% >45% <40% >45% SE 
/SR/SP 

F/FP 

48 Șendreni   100 0    80  0  40   100 SP FP 

49 Slobozia- 
Conachi 

30   0     100 0   98  100 SP F 

50 Smârdan  70   30    94 0   60  100 SE  

51 Smulți 0   0     100 0  5  35  SR  

52 Suceveni  70  0     100 0  30   70   

53 Suhurlui   80 0     95 0   90  100 SP  

54 Țepu   100 0     100 0  10  20    

55 T.Vladimirescu 0   0     100 0   100  100   

56 Tulucești   100 5     95  90  90  100 SP  

57 Umbrărești   92 0     100 0   100  100   

58 Valea Mărului   100 0    80  0   100  70   

59 Vânători   90 0     90  90  100  100 SE+ 
SP+SR 

 

60 Vârlezi 0   0     100 0   100  100 SR  

61 Vlădești 0   0     100 0  35   60   
Surse: PATJ Galați; paginile web ale primăriilor din județul Galați 
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CARTOGRAME 
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