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1. ACCESIBILITATEA TERITORIALĂ A JUD. GALAȚI ÎN CONTEXT 

SUPRA-JUDEȚEAN  

 

1.1. Nivel european 

 

1.1.1. Elemente generice 

 

Accesibilitatea reprezintă un factor cheie al dezvoltării urbane durabile. Oraşele de astăzi 

prezintă numeroase cartiere ce se confruntă cu probleme sociale - segregare socială, 

infracționalitate, șomaj ridicat, generate în mare parte de lipsa accesibilității. Accesibilitatea 

la informație, la dotările și serviciile unui oraș - de la educație și sănătate până la serviciile 

publice (printre care și transportul în comun) reprezintă o condiție pentru asigurarea unui 

mediu urban atractiv și sigur.  

Conceptul de accesibilitate, printr-o abordare extensivă, presupune capacitatea de 

relaţionare a unui teritoriu măsurabilă în distanţă, timp, costuri şi confort, fiind direct 

influenţată de caracteristicile spaţiului urban tranzitat şi modul de organizare a reţelelor de 

transport care deservesc teritoriul.  

Printr-o abordare strict spaţială putem observa faptul ca accesibilitatea fizică face referinţă 

la accesul către un loc sau o activitate şi concretizează printr-un sistem de transport care 

susţine dezvoltarea socio-economica în profil spaţial.  

In acelaşi timp, interacțiunea spațială reprezintă efectul schimburilor realizate intre două  

puncte, bazată pe principiul modelului gravitațional, importat din fizica newtoniană, 

intensitatea acesteia presupunând influenţa pe care o are distanța asupra fluxurilor, întrucât 

„distanța concretizează o separație, o dificultate de acces, măsurate în efort, în cost, în timp, 

în achiziționarea de informații, ea rezumă diminuarea posibilităților de intervenție a unui 
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actor teritorial pe măsură ce acesta are de-a face cu un teritoriu din ce în ce mai vast în jurul 

său”. 1 

Din punct de vedere teoretic și metodologic, nivelul de accesibilitate în profil spaţial 

reprezintă un produs al infrastructurii şi ofertei de transport aerian, rutier, feroviar sau naval. 

Totodată la nivel spaţial, principalii receptori antrenaţi în procesele de difuzie a diferitelor 

fluxuri materiale sau imateriale sunt reprezentaţi de către localităţile urbane, intensitatea 

fluxurilor fiind direct proportională cu dimensiunea oraselor. Sistemele urbane nu 

funcţionează doar ca receptor-transmiţător de fluxuri, aceasta asigurând totodată necesarul 

de servicii de interes general. Prin urmare, reţelele urbane funcţionează asemănător unui 

ansamblu de sinapse cu reacţii diverse faţă de fluxurile generate sau atrase, capacitatea de 

polarizare a oraşelor sau proximitatea lor faţă de frontiere asigurând integrarea intr-un 

sistem macroteritorial.  

 

1.1.2. Proiecte ESPON 

 

Proiectul ESPON “SeGI Indicators and perspectives for services of general interest in territorial 

cohesion and development” (Indicatori și perspective pentru serviciile de interes general în 

coeziunea teritorială și dezvoltare) definește serviciile de interes general ca servicii sociale de 

interes general și Servicii de Interes Economic General (SIEG). Potrivit studiului, Serviciile de 

Interes Economic General sunt constituite din infrastructura tehnică (gaze, electricitate, 

energie, transport), alimentarea cu apă, gestionarea deșeurilor și infrastructura de 

comunicații (tehnologia informației și a comunicațiilor, comunicarea electronică, serviciile 

poștale).  

Proiectul ESPON se concentrează pe analiza modelelor teritoriale, evidențiind provocările cu 

care se confruntă în promovarea furnizării armonizate a serviciilor de interes general în zona 

UE2+4. Aceste provocări se referă în general la probleme de guvernanța instituțională și 

capacitatea economică și din ce în ce, de asemenea, la diversitatea în creștere în a modelelor 

demografice.  

Astfel, zonele cu cerere concentrată beneficiază de multe ori de standarde mai ridicate de 

                                                 
1 Pumain et al., 1991 
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disponibilitate în ceea ce privește Serviciile de Interes General, care, în astfel de zone, tind să 

fie mai accesibile, de o calitate mai bună și la prețuri mai bune datorită economiilor de scară. 

Zonele îndepărtate, izolate, montane, din mediul rural, precum și alte tipuri de regiuni cu o 

densitate scăzută a populației au, în general, mai puține servicii disponibile, deoarece nivelul 

cererii face aprovizionarea neprofitabilă din punct de vedere economic - acest lucru se aplică 

atât conexiunii broadband în sectorul privat, așa cum se întâmplă sectorul public în legătură 

cu furnizarea  de servicii medicale de specialitate de exemplu, în ceea ce privește îngrijirea 

pediatrică. 

În plus, o scădere a cererii pentru anumite servicii - locuri de școală primară, de exemplu - 

este de obicei, un rezultat al proceselor de depopulare și îmbătrânire, deși, de asemenea 

liberalizarea pieței îmbunătățește în mod automat accesibilitatea și calitatea serviciilor, în 

special în regiunile mai puțin favorizate teritorial și demografic. 

Actorii privați sunt, de altfel, puțin probabil să fie interesați în furnizarea de servicii în zonele 

în care, fie o masă critică nu există, sau există un nivel insuficient al cererii făcând astfel 

furnizarea de servicii neprofitabile. Astfel de disfuncționalități ale pieței în regiunile mai puțin 

favorizate trebuie, prin urmare, să fie corectate prin intervenție publică și de susținerea 

obligativității serviciului public. 

Disparitățile evidente în ceea ce privește furnizarea de servicii de interes general în țările și 

regiunile studiate prezintă astfel o provocare semnificativă pentru Uniunea Europeană în 

contextul angajamentului său continuu pentru ideea de "coeziune". Mai mult decât atât, în 

timp ce utilizarea factorilor locali specifici/ contextualizați - acolo unde este posibil - ar părea 

să fie mult mai adecvată decât punerea în aplicare a soluțiilor universale pentru depășirea 

constrângerilor în furnizarea serviciilor de interes general din zona Europa 27+4 și 

constrângeri în furnizarea serviciilor de interes general din zona Europei 27+4 și, astfel, 

promovarea unei mai mari coeziuni pe acest domeniu. Acest lucru nu schimbă realitățile 

spațiale de bază și constrângerile de timp/ distanță sau diferențe demografice.  

Prin definiție, accesibilitate are o dimensiune regională; pentru permisibilitatea financiară, 

acest lucru nu este întotdeauna cazul, dar nu de multe ori apare. La nivel regional poate să 

apară suprapunerea acestor fenomene.  

Mai mult decât atât, accesibilitatea redusă se poate datora unor deficiențe în infrastructura 

socială (rețeaua de instituții specifice sau unitățile care oferă o anumită calitate a serviciilor 
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sunt prea puține, cum ar fi, de exemplu, serviciile medicale), infrastructura de transport (sau 

TIC, lipsa de infrastructurii de conectivitate în ceea ce privește serviciile de internet de mare 

viteză etc.), precum și organizarea de transport public (capacitatea de a ajunge la grupuri 

sociale specifice).  

Elaborarea politicilor precum și procesul de monitorizare și evaluare  a acestora trebuie să 

fie organizate într-un sistem actualizat la zi și armonizat pentru sectorul și teritoriile  de 

analiză. Indicatorii de bază relevanți sunt esențiali pentru acest proces. Analiza efectuată în 

proiectul ESPON ‘’SeGI Indicators and perspectives for services of general interest in 

territorial cohesion and development” punctează unele dintre problemele care trebuie să fie 

abordate:  

(a) este necesar să se integreze indicatorii SGI cu indicatorii contextuali; 

(b) analiza consecințelor este dificilă din cauza cantității reduse de date relevante; 

(c) rezultatele "analizei consecințelor" SGI sugerează că o analiza inter-sectorială este de 

asemenea necesară;  

(d) un deficit real a informațiilor disponibile continuă să existe pentru diferite niveluri de 

analiză;  

(e) există un număr eterogen de indicatorii pentru fiecare dimensiune.  

Analiza regională și elaborarea de politici sunt procese complexe care cer implicare susținută 

de informații și concrete și coerente care, în general sunt sub formă de indicatori cantitativi și 

calitativi. Problema principală a acestor instrumente vine din necesitatea unor date corecte, 

informația care este produsă de indicatori este la fel de bună ca datele brute folosite. 

Indicatorii prin ei înșiși nu furnizează un panaceu nici pentru statisticieni și nici pentru  

elaboratorii de politici publice. 

Întrebarea care apare este: ce tipuri de indicatori sunt cei mai potriviți să măsoare serviciile 

de interes general? Inventarul indicatorilor disponibili de la Eurostat și din alte surse ne dă 

mai degrabă accesul la o sursă largă de informații și astfel e posibil să găsim indicatori care 

pot fi conectați la domeniile serviciilor de intere general în trei perspective: 

- unii indicatori sunt asociați cu ocuparea forței de muncă în sectorul serviciilor de 

interes general (număr de salariați din sectoarele SIG, de exemplu % din forța de 

muncă ocupată în domeniul sănătății); 
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- alți indicatori sunt legați de disponibilitatea infrastructurii, a echipamentului sau a 

serviciilor (în numărul de unități sau echipamente, de exemplu -  numărul de paturi 

la 100.000 de locuitori);  

- alți indicatori sunt legați de calitatea serviciilor (în raport cu opiniile despre servicii).  

Interpretarea indicatorilor SIG în contextul disparităților regionale în UE reprezintă o 

provocare majoră. Ar trebui să fie luați în considerare în această discuție mai mulți factori:  

- modele distincte de organizare politico-administrativă ale țărilor reflectate în 

sisteme centralizate sau descentralizate de guvernare; organizarea de sisteme 

între puterile centrale și locale, între central-regională sau între puterile central 

regionale și cele locale - are un impact semnificativ asupra proceselor care sunt în 

legătură directă cu furnizarea serviciilor. Acest lucru este evident mai ales în ceea 

ce privește serviciile sociale de interes general, precum sectorul educației sau cel 

de sănătate, care funcționează destul de diferit în țări precum Portugalia, Franța 

și Germania;  

- relația dintre furnizarea SGI și teritoriu, ceea ce ne permite să discutăm despre 

dinamica și caracteristicile teritoriale (nivelul de urbanizare, structura 

demografică legate de îmbătrânire de proces, infrastructura dezvoltare și alte 

semne de dezvoltare regională etc.) 

Structura demografică și urbană determină gradul de dezvoltare a SGI (care afectează 

cererea și eficiența), dar, în același timp, este la fel de valabilă și adaptarea SGI regiuni. 

Zonele cu populație îmbătrânită tind să aibă mai puține servicii, iar un nivel redus de servicii 

nu ajuta la atragerea de noi locuitori. Același lucru se poate spune de zonele dens urbanizate, 

ele  tind să aibă mai multe servicii, dar aceste servicii pot de multe ori să fie limitate și, prin 

urmare, de o calitate sau eficacitate mai slabă. Acest lucru subliniază importanța integrării 

indicatorilor contextuali în analiza indicatorilor SGI și de asemenea, necesitatea de a lua în 

considerare factorii care determină furnizarea serviciilor, precum și o serie de factori 

operaționali care afectează atât furnizorii cât și beneficiarii. 

Politica UE privind coeziunea teritorială în afară de încercarea de a consolida competitivitatea 

economică se adresează, de asemenea, furnizării de “servicii de interes general”, ca un 

factor-cheie în procesul de coeziune economică, socială și teritorială. Cetățenii europeni 

merită “servicii cu acces universal și egal, continuitate, securitate și adaptabilitate; calitate, 
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eficiență și accesibilitate, transparență, protecția grupurilor sociale vulnerabile, protecția 

utilizatorilor, a consumatorilor și a mediului, și participarea cetățenilor”. (Parlamentul 

European, 2003) 

Literatura de specialitate privind accesibilitatea clarifică noțiunea de acces fizic asimilând-o în 

termeni de depășire a distanței văzută ca o barieră fizică. Dar accesul poate fi, de asemenea, 

refuzat sau restricționat prin cost, lipsa facilităților sau existența unor facilități inferioare sau 

de calitate scăzută. Penchansky și Thomas (1981) au atras atenția asupra “Celor cinci A ai 

accesului la serviciile de îngrijire medicală”, care sunt: affordability, availability, accessibility, 

accommodation and acceptability 2  (trad. – accesibilitate financiară, disponibilitate, 

accesibilitate fizică, acomodare și acceptabilitate). P 

entru autorii menționați mai sus, accesul „reflectă compatibilitatea dintre caracteristicile și 

așteptările furnizorilor și clienților”. Cei cinci A ai accesului explică atât capacitatea 

furnizorului de a furniza SIG, cât și capacitatea clientului de a le folosi. Abordarea lor nu se 

concentrează asupra consumatorilor ci include, de asemenea, furnizorii, care detaliază 

așteptările lor. 

- “Accesibilitate financiară” - desemnează tariful serviciilor pentru clienți/ cetățeni ca 

fiind acceptabil sau inacceptabil.  

- Pentru furnizori, “disponibilitate” înseamnă gestionarea resurselor pentru 

satisfacerea nevoilor clienților, și pentru obținerea profitului în sectorul privat.   

- “Accesibilitate fizică” - modul de a depăși distanța depinde de durata și modul de 

deplasare – distanța de mers pe jos, distanța de mers cu bicicleta sau de distanța de 

mers cu mașina etc. Existența unui sistem de transport este o condiție prealabilă 

pentru atingerea accesibilității. 

- “Acomodare”- este un alt aspect al accesului, care include organizarea serviciului 

oferit, de exemplu, programul de funcționare sau îngrijre medicală fără  programări 

sunt printre preocupările majore ale clienților. 

- “Acceptabilitate”- descrie modul de interacțiune dintre client și furnizor. Vârsta, sexul, 

clasa socială și  apartenența etnică a furnizorului și a clientului par să fie 

caracteristici  importante care determină acceptarea unui serviciu și  nivelul de 

satisfacție. 

                                                 
2 ESPON SeGI Indicators and perspectives for services of general interest in territorial cohesion and development”, p. 21 
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Importanța fiecărui aspect variază în funcție de serviciile oferite. Pentru infrastructura  

tehnico-edilitară, cum ar fi energia electrică, apa sau canalizarea, care nu cer utilizatorilor 

acces fizic la  instalația propriu-zisă, odată ce este instalat serviciul, accesibilitate este mai 

puțin limitată. Într-adevăr, capacitatea furnizorilor de a supraveghea instalarea și întreținerea 

serviciilor este un beneficiu pozitiv . 

Indicele regional privind serviciile economice de interes general se bazează pe trei indicatori 

SIG, și anume, transport, sprijin pentru afaceri și comunicații. Infrastructurile de transport 

extrem de bine clasate și infrastructurile de înaltă calitate în domeniul TIC, precum și un 

sector de afaceri comunicativ sunt aspecte luate în considerare pentru a exprima 

performanța relativă a regiunilor NUTS 2 europene în ceea ce privește SEIG.  

Aceste servicii de interes general sprijină nevoile de bază ale afacerilor și ale companiilor să 

promoveze condiții de piață solide în ceea ce privește producția și livrarea din partea 

furnizorului, în timp ce pe partea de utilizare este necesară întrunirea condițiilor necesare din 

punctul de vedere al cererii. Pe scurt, ele sunt de o importanță-cheie în înființarea și 

conducerea unei afaceri și, în general, interacționează pe piață.  

Pe lângă cei trei indicatori menționați mai sus, este necesar să se integreze un al patrulea 

indicator care permite apoi eforturile depuse de autoritățile naționale guvern în ceea ce 

privește SIEG. Indicatorul se referă la cheltuielile publice naționale în afacerile economice. 

Utilizarea acestui indicator de intrare permite o importantă distincție între țările care 

prezintă o situație similară în ceea ce privește indicatorii SEIG în funcție de nivelul investițiilor 

și al eforturilor depuse de către autoritățile publice pentru a îmbunătăți SEIG. 

La scară europeană largă, UE-15 arată un nivel mult mai bun de performanță privind serviciile 

economice de interes general, în timp ce în noile state membre ale UE numai în capitalele 

regiunilor sunt peste media europeană. La nivel regional, în general, zonele metropolitane 

înregistrează scoruri mai ridicate. Cele mai multe țări au ca tipar un model în care capitalele 

regiunilor sunt clasificate mai bine decât alte regiuni - cel mai evident în zonele geografice 

extreme a UE, la fel ca în Finlanda, Suedia, Norvegia și Marea Britanie, precum și în țările 

mediteraneene, cum ar fi Spania, Portugalia și Grecia. În unele cazuri (cum ar fi Berlin sau 

Lisabona), există un "efect de gravitație", unde cel mai mic nivel de performanță națională a 

regiunilor se înregistrează în apropierea capitalelor. 

Accesibilitatea în ceea ce privește distanța este de obicei o problemă-cheie pentru unele 
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tipuri specifice de teritoriu. Regiunile rurale, periferice, insulare și montane se confrunt de 

obicei cu distanțe lungi în furnizarea serviciilor de interes general, ceea ce face, de asemenea, 

furnizarea acestor servicii mai scumpe per unitate de produs. 

Nivelul de distribuire a veniturilor în și între regiuni determină în mod eficient cât de mult își 

poate permite de fapt populația să utilizeze SGI. Fără un angajament consistent al statului 

pentru finanțare, multe dintre aceste servicii de interes general de toate tipurile vor trebui 

pur și simplu să fie întrerupte, deoarece acestea se dovedesc prea scumpe pentru a  

funcționa sau pentru a fi utilizate. 

 

1.2. Nivel național 

 

1.2.1. Strategii de dezvoltare 

 

În conformitate cu studiile europene amplasarea periferică a României, în raport cu sistemul 

teritorial european se traduce printr-o serie de efecte indirecte asupra organizării teritoriale 

interne, a nivelului de competititvitate şi atractivitate a localităţilor sale. Prin urmare 

stabilitatea structurilor demografice inregistrate in partea de est se opune tendinţei de declin 

din partea de vest a tării, fapt ce poate veni in susţinerea argumentului pentru o reflecţie 

politică solidă asupra potenţialului de interacţiune din zona orientului apropiat. 

Ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană apare obligativiatea adoptării 

prevederilor cadru elaborate de către aceasta. În acest context pot fi observate o serie de 

documentaţii ce propun recomandări cu impact direct sau indirect asupra evoluţoiei 

echilibrate a teritoriului şi limitare a disparităţilor, prin identificarea unui set de măsuri care 

să rezolve provocări devenite tot mai accentuate: periferalitate, dezvoltarea spațiilor rurale, 

redesenarea și consolidarea relațiilor urban-rural, dezvoltarea policentrică, administrarea 

teritoriilor vulnerabile, creșterea competitivității teritoriale, abordarea integrată a 

problematicii dezvoltării teritoriale. 

“În 2011, Comisia Europeană a lansat un nou exerciţiu vizionar - Carte Albă - privind viitorul 

politicii de transport la orizontul 2050, care pune accent pe sustenabilitate (reducerea 

impactului asupra mediului - transportul consumă circa 30% din energia generată în UE) şi 
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continuarea liberalizării. Pentru România rămâne prioritar obiectivul de reducere a 

decalajelor şi deficitelor de infrastructură faţă de restul UE. Cuplarea la politica în domeniul 

transporturilor prezintă însemnătate aparte ca urmare a distanţei mai mari faţă de centrul 

geografic al UE, unde se situează state membre cu care România derulează relaţii economice 

şi comerciale intense. Ca ţară aflată la frontiera Uniunii, pentru România este relevantă şi 

dezvoltarea legăturilor de transport cu ţările vecine non-UE, la standarde europene.” 3 

În contextul tot mai evident de conturare a unei politici europene de dezvoltare regională, 

aceste obiective au fost transpuse, la nivel naţional, prin CSDTR 2030 - Conceptul Strategic 

de Dezvoltare Teritorială a României 2030, document care a stat la baza fundamentării 

strategiei de Dezvoltare Teritorială a României, document programatic prin care sunt 

stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a României la scara regională, 

interregională şi nationala precum si directiile de implementare pentru o perioada de peste 

20 de ani integrandu-se aici şi aspectele relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional. 

Planificarea strategică implică din ce în ce mai mult la nivel european valențele teritoriale şi 

importanţa unei astfel de abordări. Dezvoltarea spaţială s-a consolidat în ultimul timp ca un 

element extrem de important în cadrul policticilor UE, nemaifiind asociată numai cu Politica 

de Coeziune.   

România are nevoie de o abordare teritorială coerentă, care să valorifice potenţialul teritorial 

şi economic existent şi să prezică dezvoltarea la nivel naţional prin diferite măsuri şi politici 

integrate. În urma studiilor desfăşurate în perioada 2007-2013 s-au concretizat anumite 

aspecte precum: “Teritoriul este valorificat într-o măsură foarte mică în adăugarea valorii în 

procesele economice prin caracteristicile sale de dinamică economică, funcţionalitate 

economică şi aşezare spaţială a activităţilor. Deşi indicatorii de policentricitate prezintă valori 

comparabile cu regiunile europene, centrele urbane influenţează nesemnificativ reţelele de 

activităţi economice şi permit formarea unui vid urban şi industrial.” 4 

Pe baza fondurilor structurale şi de coeziune se urmăresc investiţii punctuale în oraşe,  

firme sau persoane. Prima problemă privind astfel de investiţii o reprezintă asociativitatea 

(public-public, public-privat sau privat-privat), prin iniţierea şi managementul proiectelor, în 

ciuda lipsei de viziune clara şi de cadru institutional sau operational privind dezvoltarea 

teritoriala.  

                                                 
3 Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 
4 Strategia Naţională de Competitivitate 
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Potrivit raportului asupra Strategiei Nationale de Competitivitate, “măsurile de intervenţie nu 

sunt justificate prin şi nu includ elemente de formare a valorii în plan teritorial. Efectele 

benefice aşteptate ale programelor operaţionale nu pot fi transferate efectiv în rezultate din 

cauza neglijării efectelor de aglomerare spaţială a activităţii economice care în acelaşi timp 

generează efecte pozitive şi negative asupra valorii adăugate. Intervenţiile prin diferite 

programe operaţionale (ex. POSCCE şi POR) nu sunt integrate teritorial, neexistând nici un 

mecanism de monitorizare a impactului spaţial”. 5  

Slăbiciunile planificării actuale la nivel teritorial nu ţine de clarificarea priorităţilor strategice, 

ci mai degrabă de definirea şi crearea unui concept la nivel de domenii de referinţă şi de arii 

de intervenţie în teritoriu. Relaţionarea cauză-efect a capitalului teritorial asupra creşterii 

economice trebuie înţeleasă mai degrabă la nivel operational. 

 

1.2.2. Masterplan de transport 

 

Descriere generală 

Master Planul nu constă doar într-o listă de proiecte. Acesta este, de asemenea, un proces de 

stabilire a obiectivelor, de colectare a datelor relevante și cu un grad ridicat de acuratețe, 

analiza acestor date, testarea proiectelor față de criterii înainte stabilite precum și procesul 

de evaluare și prioritizare a proiectelor. Datele precum și metodele de analiză sunt, prin 

urmare, de importanță vitală la evaluarea gradului de credibilitate a Master Planului. Etapele 

cheie ale acestui proces sunt descrise în continuare. (Fig. 1) 

 

Contextul general și rezultatele imediate 

Master Planul General de Transport este conceput pentru a oferi o strategie clară de 

dezvoltare a sectorului de transport din România pentru următorii 20 de ani. Pentru a putea 

fi valorificat, acesta trebuie să ofere soluții implementabile pentru problemele și cerințele 

sectorului de transport din România. 

 

 
                                                 
5 Strategia Naţională de Competitivitate 
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Fig. 1. Etape cheie ale metodologiei de realizare 

 

Sursa: Masterplan de transport 

 

Master Planul va identifica proiectele și politicile care vor răspunde cel mai bine nevoilor de 

transport ale României în următorii 5 -15 ani, pentru toate modurile de transport, furnizând 

o bază analitică solidă pentru alegerea unor asemenea politici și proiecte. Un Master Plan de 

Transport nu este un scop în sine. Master Planul trebuie să contribuie la dezvoltarea 

economică a României într-un mod durabil. Rezultatele imediate ale Master Planului sunt 

următoarele. 

Rezultatul 1: Un plan pe termen lung 2020-2030, care va contribui la dezvoltarea 

economică a României într-un mod durabil. 

Orizontul de timp al planului va fi de 15 ani, iar programul complet de implementare a 

proiectelor va depăși această perioadă. Acest lucru este firesc, întrucât proiectele mari de 

transport se desfășoară, de obicei, pe o perioadă de 5-10 ani de la începere până la finalizare, 

iar impactul acestora este de peste 50 de ani, deși, în mod convențional, se estimează că 

durata economică a proiectelor de transport este de30 de ani. Această perspectivă implică, 

de asemenea, o abordare coerentă a politicilor de transport pe o perioadă mai îndelungată 

de timp, care transcende oportunitățile politice. În al doilea rând, scopul principal al Planului 

constă în definirea proiectelor și politicilor care vor avea un impact la nivel național și la 

nivelul coridoarelor europene.  
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Rezultatul 2: Utilizarea mai eficientă a resurselor financiare în sectorul transporturilor 

Cuvântul cheie al acestui rezultat este “eficient”. În toate țările europene nevoia de investiții 

percepută pentru îmbunătățirea transporturilor depășește resursele financiare disponibile iar 

această situație nu se va schimba în următorii 15-20 de ani. Astfel, având în vedere resursele 

financiare limitate, trebuie să se pună accentul pe proiectele și politicile cu o mai mare 

rentabilitate economică și grad crescut de utilitate. 

Rezultatul 3: Conexiuni îmbunătățite și, astfel, un comerț îmbunătățit cu țările vecine 

Planul trebuie să admită nu doar faptul că România face parte din Uniunea Europeană, care 

în esență este o comunitate economică cu un comerț liber și concurență loială între membri, 

ci și faptul că deține piețe importante (relativ slab dezvoltate în prezent) în Ucraina, Rusia și 

Moldova. 

Rezultatul 4: O productivitate crescută pentru industria și serviciile din Romania și, 

implicit, o creștere economică mai pronunțată și un nivel de trai îmbunătățit 

Sistemele de transport eficiente reduc costurile atât pentru industrie cât și pentru persoanele 

fizice. În ceea ce privește industria, acest lucru presupune costuri reduse și o productivitate 

mai mare, mai puține resurse necesare, mai multe produse competitive și piețe mai mari 

pentru desfacerea acestor produse. Pentru operatorii de transport, un transport mai bun 

presupune costuri mai mici și o mai bună exploatare a vehiculelor și personalului. Pentru 

persoane fizice, un transport mai bun presupune economisire de timp și oportunități 

crescute pentru alegerea locului de muncă dar și o diversificare a ofertei de bunuri de 

consum și a posibilităților de petrecere a timpului liber. Analiza Cost-Beneficiu acoperă 

majoritatea acestor beneficii legate de productivitate. 

Rezultatul 5: Un sistem de transport durabil (sustenabil) 

Cuvântul durabil (sustenabil) presupune mai mult decât sustenabilitatea de mediu, deși 

acesta este contextul în care cuvântul este adesea folosit. Acesta cuprinde concepte de 

sustenabilitate economică și operațională precum și de sustenabilitate de mediu. Astfel, 

Master Planul trebuie să asigure un echilibru între sustenabilitatea economică și cea de 

mediu pe termen mai lung. Întrucât planul analizează următorii 15-20 de ani, și având în 

vedere longevitatea infrastructurii de transport, acesta trebuie să ia în calcul potențialele 

schimbări ale modului în care cetățenii vor percepe și evalua aceste aspecte în viitor. Pe scurt, 

Master Planul va identifica proiectele și politicile care vor satisface cel mai bine nevoile 
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sectorului de transport din România în următorii 5-15 ani, pentru toate modurile de 

transport, oferind o bază solidă, analitică în alegerea acelor politici și proiecte. 

Obiectivul general 

Am analizat documentele existente care fac referire la obiectivele naționale ale României, cât 

și documentele privind politicile UE. Este vital de asemenea ca procesul de evaluare să fie 

strâns legat de obiective, astfel încât proiectele de transporturi în general și portofoliul de 

proiecte care formează Master Planul să atingă țintele dorite. În România există câteva 

documente care conțin informații privind politica de transport, atât implicit cât și explicit. 

Trebuie făcută o importantă diferență între obiective, acțiuni și proiecte. Obiectivele descriu 

situația finală dorită, în timp ce acțiunile reprezintă mijloacele de realizare a acestor situații 

dorite, iar proiectele (și politicile) sunt acțiuni specifice, detaliate și localizate, care contribuie 

la îndeplinirea obiectivelor. 

Master Planul va cuprinde: 

- Proiecte pentru Programul Operațional 2014 – 2020 / prioritate imediată 

- Proiecte majore de importanță națională 

- Programe majore de întreținere și reparații capitale 

- Proiecte auxiliare programelor de mai sus 

- Modernizare (ex. sisteme de control și informare pasageri) 

- Proiecte pe termen mai lung 

- Proiecte care implică studii ulterioare 

Intervenții în Portul Galați  

Fluviul Dunărea se situează pe locul doi ca lungime în Europa și se întinde pe o distanță de 

1.075 km pe teritoriul României. Există peste 15 porturi fluviale pe teritoriul României, în 

consecință fluviul Dunărea se încadrează în coridorul TEN-T VII al UE. 12 dintre aceste porturi 

fluviale sunt incluse în strategia TEN-T. Acestea sunt:  

Calafat, Cernavodă, Giurgiu, Brăila, Galați, Drobeta Turnu Severin, Oltenița, Călărași, 

Tulcea, Sulina, Moldova Veche și Medgidia (Constanța). 

Ca poartă de intrare către platforma portuară Galați există o potențială conexiune către 

sistemul de transport Ponto-Baltic care asigură accesul către Nord-Est și Marea Neagră. 

Terminalul intermodal va cuprinde integrarea clădirilor existente și a celor noi și va crea 
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legături îmbunătățite cu transportul rutier și feroviar spre zona de influență a terminalului 

(Coridorul IX Pan-European). Acest lucru va permite operarea trenurilor de tip “vagon 

unic“ cu transbordare directă din/ în nave. Terminalul va fi echipat cu facilități RO-RO pentru 

camioane. Vor fi asigurate servicii de logistică și se va crea spațiu pentru distribuție și 

asamblare. Proiectul propus vizează modernizarea danelor din port. Noile dane din port vor 

îmbunătăți fluxul de produse și mărfuri vrac ambalate sau pe paleți.  

Intervenții rutiere legate de județul Galați  

Rezultatele modelului sugerează creșterea capacității rutiere și pentru alte coridoare care vor 

trebui abordate în cadrul definirii următoarelor proiecte care vor fi realizate după 2020, 

precum: 

- Brașov-Sighișoara (DN13) 

- Brașov-Sibiu (DN1) 

- București-Alexandria (DN6) (Notă. Această secțiune va beneficia parțial din 

implementarea viitorului sector de autostradă Pitești-Craiova) 

- Buzău-Râmnicu Sărat-Focșani-Tișita (DN2) 

- Ploiești-Buzău (DN1B) 

- Turda-Târgu Mureș (DN15) 

- Autostrada București-Pitești (A1) 

- Brăila-Galați (DN25)  

Modelul a fost folosit de asemenea pentru identificarea măsurii în care rețeaua rutieră 

operează la un nivel satisfăcător și dacă există zone de suprasolicitare. Măsura s-a realizat 

prin raportul volum/ capacítate V/C. Acest raport compară nivelul de trafic alocat de către 

model pentru fiecare drum individual corelat cu capacitatea teoretică corespunzătoare a 

drumului. Legăturile se încadrează în următoarele grupuri: 

- V/C ≤ 0.8 - Operează la nivelul admisibil de servicii; 

- V/C între 0.8 și 1 - Cererea este aproape de capacitatea disponibilă a drumului; 

- V/C între 1 și 1.2 - Cererea depășește capacitatea disponibilă a drumului;  

- V/C ≥ 1.2 - Cererea depășește semnificativ capacitatea disponibilă a drumului. (Fig. 2.) 
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Fig. 2. Etape cheie ale metodologiei de realizare 

 
Sursa: Masterplan de transport 

 

1.3. Nivel regional 

 

Nevoia unei strategii de dezvoltare teritoriala a Regiunii Sud-Est este acută, iar aceasta va 

putea fi realizată în totalitate cu ajutorul unei abordări integrate prin implementarea de 

politici sectoriale create în funcţie de nevoile teritoriului. Astfel, instrumentul principal de 

creere a unei astfel de programări o reprezintă proiectele integrate.  

Aplicarea nevoii de dezvoltare teritorială integrată reiese în urma discuţiilor şi dezbaterilor 

parteneriatului din punct de vedere economic, social şi administrativ la nivel judeţean. De 

asemenea, metoda proiectelor integrate constituie elementul de bază în promovarea 

dezvoltării de “jos în sus”, concept de promovare prioritară a Regiunii de Dezvoltare Sud- Est.    

Conform Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 

2014-2020 “proiectele integrate reprezintă un complex de acţiuni intersectoriale, coerente şi 

strâns legate între ele, care converg spre un obiectiv comun de dezvoltare a teritoriului şi 

care necesită o abordare unitară a etapelor de implementare. Această definiţie subliniază 

două aspecte:  

• Conceptul de programare integrată, trăsătura fundamentală a activităţilor cofinanţate 



 

 

Accesibilitatea județului Galați la nivel naţional, regional, frontalier, d.p.d.v. spațial și economic;  
 implicații privind dezvoltarea conexiunilor teritoriale între comunitățile locale din județ           

 

  pag. 26  

prin Fondurile Structurale;  

• Regiunea ca punct principal de referinţă văzut nu doar ca destinatar al iniţiativelor şi 

acţiunilor de dezvoltare, ci şi din punct de vedere al valorificării potenţialului existent.  

Proiectele integrate sunt incluse în Strategia de Dezvoltare Regională prin linii de intervenţie 

(teritoriale, sectoriale şi de filieră) şi prin metode de programare (concertare, cooperare între 

actorii publici şi privaţi). “Aceste proiecte vor fi realizate atât prin concentrare, cât şi la nivel 

regional sau subregional, acolo unde un obiectiv de dezvoltare este comun mai multor zone, 

chiar şi neînvecinate: proiectul integrat extins uneşte astfel mai multe realităţi locale, sub 

forma unor filiere de producţie, circuite, itinerarii, reţele sectoriale sau tematice.” 6 

La nivel regional, regiunea de Dezvoltare Sud-Est prezintă un sistem urban şi o serie de 

aspecte de ordin geografic care imprimă accesibilităţii oraşelor şi municipiilor o serie de 

caracterisitci distinctive. Prin urmare pot fi identificate trei zone care insumează o serie de 

disfuncţii - faţada montană (Vrancea şi Buzău), Podişul Dobrogei Centrale şi arealul de triplă 

limită administrativă Galaţi-Brăila-Vrancea. 

Soluţionarea acestei situaţii poate fi realizată prin intermediul a două măsuri distincte, 

rezultatele optime fiind generate de combinaţia inteligentă a celor două:  

- urbanizare 

- transformarea calitativă a reţelei rutiere 

Implementarea disparată a celei de-a doua măsuri permite elaborarea unor modele de 

impact după cum urmează: 

- modelul local - creşterea vitezei de transport are impact limitat, doar asupra 

segmentelor inferioare ale reţelei rutiere, cu efecte considerabile de ameliorare a 

accesibilităţii faţă de oraşe. 

- modelul naţional - creşterea vitezei de transport are impact asupra segmentele 

superioare ale reţelei rutiere (drumuri naţionale şi autostrăzi) cu efecte asupra nivelului 

de accesibiliate asupra accesibilităţii oraşelor în zonele montane. 

- modelul complet - creşterea vitezei de transport are impact asupra tuturor segmenelor 

reţelei rutiere cu influenţă asupra accesibilităţii oraşelor şi municipiilor situate în arealele 

cele mai deficitare. 

                                                 
6 Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 2014-2020 
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Prin urmare, creşterea accesibilităţii oraşelor/ municipiilor poate genera efecte majore 

asupra atractivităţii economice a acestora, prin reducerea costurilor de transport ce face 

posibilă reloacarea unor activităţi economice in zona periurabană cu impact asupra zonelor 

invecinate.  

La nivelul judetului Galati, accesibilitatea teritoriala reprezintă capacitatea unei reţele de 

transport (căi ferate/ rutiere/ navale) de a asigura accesul unui bazin de populatie spre 

diferite locatii. Trebuie menţionat faptul că accesibilitatea serviciilor de transport depinde de 

mai multe aspecte precum:  

- Modul de organizare, capacitatea şi calitatea reţelei de tansport  

- Caracteristicile serviciilor de transport (frecvenţa de deservire, repartiţie orară)  

- Performanţa tehnică a mijloacelor de transport  

- Configuraţia infrastructurii rutiere şi constrângerile topologice  

- Fluiditatea traficului  

- Cadrul de reglementări  

Un rol important este jucat si de către realizarea infrastructurilor majore pe coridoare de 

transport care asigură legătura centrelor urbane de la nivelul judeţului Galati cu capitala ţării 

şi cu alte centre naţionale şi internaţionale sau de către îmbunătăţirea integrată, cantitativă 

şi calitativă, a reţelei de drumuri locale, ameliorându-se astfel accesul spre centrele 

economice majore şi spre coridoare de transport europene. 

Nu in ultimul rând este necesară dezvoltarea oraşelor poartă din regiunea sud-est 

(municipiile Constanţa, Brăila, Galaţi), care deţin infrastructuri portuare şi aeroportuare cu 

un rol major în modul de amenajare al spaţiului suprateritorial. 

Având in vedere amplasamentul proxim al municipiilor Brăila şi Galaţi (cca. 15 km.) este de 

dorit dezvolatrea comuna a acestora ca elemente componente ale unui pol economic 

integrat , balansând dezvoltarea din partea de S-E a tării, polarizata de către municipiul 

Constanţa, care a fost desemnat ca „pol naţional de creştere” şi Bucureşti. 

La nivel judeţean, este urmărită dezvoltarea unor poli secundari cu rol in deservirea la nivel 

regional, principalii fiind reprezentati de către Tecuci şi Târgu Bujor. 
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“Judeţul Galaţi înregistrează o densitate redusă atât a reţelei rutiere, cât şi feroviare, precum 

şi cea mai mică pondere a drumurilor publice modernizate, însă reţeaua feroviară se situează 

peste media pe ţară în privinţa densităţii, dar cu procent destul de modest de modernizare 

(aprox. 50%). Transportul naval suplineşte într-o oarecare măsură 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 schimb, nu 

există accesibilitate la transportul aerian, cel mai apropiat aeroport aflându-se în judeţul 

învecinat, Tulcea.” 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Galați 
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2.  ACCESIBILITATEA ECONOMICĂ A JUD. GALAȚI ÎN CONTEXT 

SUPRA-JUDEȚEAN 

 

2.1. Legislaţia europeană şi accesibilitatea 

 

La nivel european, definiţia de accesibilitate sau abordarea acesteia nu este una stabilită. Ea 

este dependentă de cele mai multe ori de perspectiva utilizatorului şi constată avantaje şi 

dezavantaje.  

Conform Cărţii Verzi privind dezvoltarea pieţei unice a serviciilor poştale, accesibilitatea este 

„un serviciu care permite cetăţeanului să îşi poată plăti uşor serviciul” . 

Putem considera că un produs sau un serviciu este accesibil atunci când cetăţeanul 

beneficiază gratuit de el, cum ar fi de exemplu transportul public urban care în anumite oraşe 

şi regiuni este oferit gratuit  

Accesibilitatea este un proces complex, dificil şi divers care implică o serie de actori pe care 

Comitetul Economic şi Social European i-a interpretat în sectoarele locuinţelor, 

telecomunicaţiilor, al energiei electrice şi al gazelor.  Un alt aspect pe care CESE l-a 

accentuat a fost accesul spre asistenţă medicală, care în mult state membre nu poate fi 

implementat corect datorită nivelului de trai destul de scăzut al populaţiei care are nevoie de 

servicii medicale. Un aspect ce ţine de lipsurile materiale şi de problemele medicale este 

evidenţiat încă din anul 2009 în raportul privind punerea în aplicare a strategiei UE 

„Solidaritatea în domeniul sănătății: reducerea inegalităților în materie de sănătate în UE”.  

Unul din obiectivele Uniunii despre coeziunea socială şi teritorială vorbeşte despre cerinţa 

preţului accesibil, introdusă împrună cu legislaţiile referitoare la liberalizarea industriilor de 

reţea considerat o acţiune indisocianilă a serviciului universal de telecomunicaţii, de energie 

electrică şi de servicii poştale.   

Conform Uniunii Europene, preţul accesibil prezintă două interpetări: una la nivel universal, 

cealaltă doar la nivelul populaţiei cu un nivel de trai scăzut şi cele dezabantajate şi cu 

dizabilităţi.  
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2.1.1. Rolul Uniunii Europene 

 

Conform Cărţii Verzi privind Serviciile de Interes Economic General asupra serviciilor 

accesibile, acestea afirmă că „atunci când concurența este efectivă, mecanismele pieței pot 

garanta furnizarea unor servicii accesibile, de o calitate adecvată, ceea ce reduce drastic 

necesitatea unei intervenții comunitare”. 

În comunicarea  „Un cadru de calitate pentru serviciile de interes general în Europa” al 

Comisiei Europene specifică faptul că urmăreşte să garanteze „în următorii ani, mediul de 

reglementare la nivelul UE va continua să consolideze dimensiunea socială a pieței unice, să 

ia în considerare în mai mare măsură natura specifică a acestor servicii și să facă față 

provocării de a le furniza într-un mod care încorporează valorile recunoscute în protocol, și 

anume calitate, siguranță și accesibilitate, tratament egal, acces universal și drepturile 

utilizatorilor”. 

Impreună cu obligaţiile serviciului public listate în legislaţia europeană face parte şi accesul şi 

accesibilitatea pentru consumatori, conţinând deasemenea anumite măsuri specifice pentru 

populaţia cu nivel de trai scăzut sau cu dizabilităţi.  

O bună parte din populaţia Uniunii Europene se confruntă cu dificultăţi economice, care 

diferă de la ţară la ţară privind accesibilitatea la serviciile fundamentale, unde se numără 

locuinţele, energia, comunicaţiile electronice, transportul, alimentarea cu apă, îngrijiri de 

sănătate şi servicii sociale.  

Lipsa unei definiţii sau a unui echilibru al caracterului abordabil sau al accesibilităţii 

economice a serviciilor de interes economic general la nivelul Uniunii Europene se poate 

observa mai ales prin faptul că nu există nici un instrument de evaluare al acestuia. Numai la 

nivel european, statele membre sunt cele care pot crea servicii de interes economic 

general,datorită unei puteri discreţionare.  

Natura economică sau neeconomică a serviciilor de interes general trebuie să pună la 

dispoziţia fiecărui cetăţean al acces la serviciile esenţiale şi la protecţia drepturilor 

fundamentale, fapt ce ţine de obiectivul de coeziune economică, socială şi teritorială al 

Uniunii Europene.  
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În anexa Tratatului de la Lisabona, Carta Drepturilor Fundamentale sintetizează că:  

„Uniunea recunoaște și respectă accesul la serviciile de interes economic general [...], în 

conformitate cu tratatele”, traducându-se astfel că prin legislaţie şi practici naţionale se poate 

funamenta baza acestei materii.  

În ceea ce priveşte drepturile persoanelor cu handicap, Convenţia ONU precizează drepturile 

civile, politicie, sociale şi economice împreună cu accesul la serviciilor de interes economic 

general de care trebuie să beneficieze persoanele cu handicap.  

Principalele servicii precum locuinţele, energie, comunicaţii electronice, transport, 

alimentare cu apă, îngrijiri medicale şi servicii sociale sunt accesibile destul de greu pentru 

anumite grupuri de cetăţeni, datorită dificultăţilor economice.    

Cauza dificultăţilor în ceea ce priveşte accesibilitatea către serviciile de interes economic 

general este provocată în primul rând de contextul naţional divers, fiind diferit de la stat la 

stat. O altă cauză este cea economică, adăugând elementul geografic, social, fizic şi tehnic.  

 

2.1.2. Evaluarea accesibilității 

 

Comisia Europeană, în anul 2004 a realizat un raport privind perfomanţa serviciilor de interes 

economic general, prin accesibilitatea tarifelor efectuate de aceste reţele, folosindu- se de un 

indicator ce se bazează pe venitul anual pe cate un utilizator trebuie să îl disponibilizeze în 

decurs de un an pentru a putea beneficia de anumite pachete de servicii.  

Pe baza sondajului Eurobarometru s-a evaluat satisfacţia cetăţenilor pentru serviciille 

industriilor de reţea. O astfel de evaluare însă este considerată subiectivă şi nu poate 

constitui baza unor statistici generale, putând fi doar considerate cu rol informativ.   

Determinarea accesibilităţii economice a serviciilor de interes economic general nu se 

bazează pe anumite criterii oficiale ale Comunităţii Europene, acestea fiind stabilite mai mult 

de principii şi norme în concordanţă cu stabilirea de preţuri în funcţie de costuri, fiind totuţi 

asigurată furnizarea ansalbului populaţiei. Cu toate acestea, tarifele axate pe costuri, 

neţinând cont neapărat de beneficiile pentru furnizorii de servicii, nu asigură o accesibilitate 

economică sau acces la toate serviciile în limite rezonabile de preţuri.  

Conform Cărţii Verzi despre serviciile de interes general, Comunitatea Europeană este 
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necesar să fundamenteze anumite criterii de respectat în vederea determinării accesibilităţii. 

Un alt aspect de care trebuie să se ţină cont este acela de a respecta anumite drepturi 

asigurate consumatorilor şi utilizatorilor, precum accesul persoanelor cu dizabilităţi la 

serviciile de interes economic general, împreună cu controlul preţurilor şi acordarea de 

subvenţii. O astfel de acţiune ar trebui să se facă sub forma unui pachet de servicii stabilite 

de fiecare stat membru în parte, în funcţie de situaţia economică şi nivelul de trai din statul 

repsectiv, în cele din urmă preţul unui pachet fiind acceptabil în raport cu veniturile 

persoanelor vulnerabile din punct de vedere economic.  

 

2.2. Accesibilitatea teritoriului românesc 

 

Dezvoltarea accesibilităţii şi probleme teritoriului european sunt subiecte tratate în cadrul 

Programului ESPON, care atrage atenţia asupra importanţei subiectului privind politica 

regională a Uniunii Europene. Transport services and networks: territorial trends and supply. 

ESPON Project 1.2.1, Territorial impact of EU transport and TEN policies. ESPON Project 2.1.1, 

Update on Accessibility Maps (ESPON 2006), TRACC - TRansport ACCessibility at 

regional/local scale and patterns in Europe şi TIPTAP - Territorial Impact Package for 

Transport and Agricultural Policies (ESPON 2013) sunt rapoartele de bază care tratează 

problema accesibilităţii, punând accentul pe analiza sitaţiei existente şi pe ameliorarea 

problemelor identificate  pe baza unor recomandări politice vizând rolul accesbilităţii în 

dezvoltarea echilibrată a teritoriului şi policentrismul, urmate de performanţele economice 

regioanle şi a impactului politicilor de transport asupra teritoriului.  

La nivel naţional, ţara noastră conform rapoartelor ESPON prezintă o situaţie complexă, 

defavorizată datorită infleunţelor externe şi interne din punct de vedere structural, 

perspectivele pentru viitor nefiind prea optimiste. Dezvoltarea teritoriului românesc conform 

cercetărilor ESPON a fost definit ca nefiind „un produs al creşterii economice, ci chiar una 

dintre cauzele acesteia".  

O astfel de afirmaţie se poate atribui şi termenului de accesibilitate, dezvoltarea teritorială 

fiind mai ales o parte importantă în acest sens.  

La nivel naţional, conform hărţii realizate de ESPON pentru accesibilitate, se poate observa 

că:  
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„Situaţia intermediară a celor mai multe dintre regiuni (verde închis, albastru deschis), este 

legată în bună măsură de apropierea metropolelor europene sau a ariilor urbanizate şi 

avansate din punct de vedere economic. Deşi în general sunt accesibile (cu excepţia 

Scandinaviei sau Islandei, aceste arii prezintă valori sub medie ale PIB-PPC/loc., ceea ce 

permite ipoteza că accesibilitatea nu este decât o condiţie prealabilă a bunăstării economice, 

neasigurând-o în mod automat. 

Urbanizarea agresivă din perioada economiei centralizat-planificate a pus în loc, cel mai 

adesea, sisteme sub-regionale de tip axial, deconectate sau slab conectate la axele majore de 

transport . În consecinţă, zonele rurale drenate de coridoare cu funcţie regională, naţională 

sau de conectare trans-naţională beneficiază de un surplus de accesibilitate cronologică în 

raport cu reţeaua de oraşe. Axa Galaţi - Măcin - Isaccea - Tulcea funcţionează ca exemple 

pentru situaţiile menţionate anterior.”   

 

Fig. 3. Hartă Accesibilitate şi performanţă economică în România 

 

Sursa: http://www.esponromania.ro/newsletter/id7/c1/raportsinteza.pdf 
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Rezultatele studiilor ESPON, în urma analizei accesibilităţii la nivel naţional, au scos la iveală o 

serie de măsuri principale ce pot constitui repere pentru politicile publice naţionale. Acestea 

sunt: 

1. „Construirea inevitabilă de către reţeaua transeuropeană de transport a unghiului mort 

care se suprapune teritoriului românesc nu este în mod necesar o dimensiune periculoasă:  

- procesul permite (şi impune) intensificarea rolului diplomatic al României pentru 

implementarea unor proiecte macroregionale, complementare celor promovate de Uniunea 

Europeană, de Consiliul European şi de Consiliul Europei. 

2. Proiectele comunitare din domeniul transportului tind, asemenea celor din perioada 

1947- 1989, să deconecteze interesele generale ale Uniunii de cele infranaţionale sau cel 

puţin să le rezerve acestora un loc secundar. Politicile publice ar trebui să se concentreze pe 

articularea armonioasă a proiectelor şi a finanţărilor posibile la diferitele scări geografice 

implicate. 

3. Ameliorarea accesibilităţii nu este un proces rapid şi ieftin şi nu are efecte pe termen 

scurt şi directe asupra competitivităţii şi asupra coeziunii teritoriale, în schimb asigură 

fundamentul esenţial pentru dinamicile pe temen lung şi mediu ale tuturor mecanismelor  

teritoriale implicate în atingerea obiectivelor promovate prin diferitele strategii de dezvoltare 

comunitară, macroregională, naţională şi infranaţională. 

4. Pentru asigurarea unor traiectorii conforme exigenţelor şi oportunităţilor noii politici de 

coeziune 2014-2020 este nevoie de o prioritizare clară a obiectivelor imediate, în special în 

funcţie de avantajele competitive ale diverselor categorii de teritorii.”  

 

2.3.  Dezvoltarea locală  

 

La nivel local, procesul de dezvoltare implică două caracteristici principale: 

1. „O zonă bine definită, de regulă de scară mică; 

2. Un parteneriat puternic şi implicarea stransă a tuturor factorilor locali relevanţi, 

mobilizandu-şi punctele forte unice şi cunoştinţele locale. Această lucrare necesită deseori 

un grad de consolidare a capacităţii şi suport administrativ din partea unităţilor mai mari;” . 



 

 

Accesibilitatea județului Galați la nivel naţional, regional, frontalier, d.p.d.v. spațial și economic;  
 implicații privind dezvoltarea conexiunilor teritoriale între comunitățile locale din județ           

 

  pag. 35  

Politica de coeziune se dezvoltă şi prin caracteristici asemenea modelelor de dezvoltare 

locală. Se punce accentul pe impactul punctelor forte şi cunoaşterea şi entuziasmul 

localnicilor, şi totodată sprijină alegerile mai bune şi acţiunile cu efort comune.  

Pentru o dezvoltare coerentă şi echilibrată, şi pentru eficienţa măsurilor de dezvoltare locală, 

este nevoie de un angajament pe o perioadă de timp mai îndelungată, atât la nivel 

administrativ cât şi la nivel comunitar (din partea localnicilor). Proiectele de succes depind în 

cea mai mare măsură de un cadru de stimulare şi susţinere, dar şi de suportul administrativ şi 

a consolidării capacităţii administrative.  

Echiilibrul teritorial şi durabilitatea unei strategii sunt consolidate de către zonele rurale, zone 

cheie care consituie baza de aplicare a punctelor forte şi a capitalului comun pentru 

implementarea politicii de coeziune. 
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2.4. Analiza SWOT 

Fig. 4. Analiza SWOT privind accesibilitatea economică la nivelul judeţului Galaţi 

Puncte tari Puncte slabe 
- Performanţa economică şi comercială concretizată prin tendinţa de 

recuperare a decalajelor faţă de statele membre ale Uniunii Europene 

şi prin accesibilitatea şi vizibilitatea la nivel internaţional în ceea ce 

priveşte exporturile produselor industriale şi agricole; 

- Potenţial competitiv şi de specializare prin prezenţa unor sectoare 

precum industria petrochimică, metalurgică, construcţii navale etc.). 

- Atractivitate prin potenţialul infrastructurii turistice şi a obiectivelor 

valoroase din punct de vedere istoric şi cultural; 

- Accesibilitate ridicată datorită apropierii de cele trei coridoare de 

transport pan-european; 

- Potenţial cu tradiţie în agricultură şi în sectorul resurselor 

neexploatate îndeajung precum piscicultura etc.  

 

- Sector CDI insuficient dezvoltat; 

- Alfabetizare informatică a populaţiei şi folosirea TIC la nivel de 

întreprinderi şi activităţi redusă şi limitată.   

- Calitatea slabă a performanţei din punct de vedere al productivităţii în 

industria prelucrătoare, cea a produselor de înaltă tehnologie sau 

inovare.  

- Mediu privat vulnerabil din punct de vedere al investiţiilor firmelor 

româneşti pe piaţa internaţională, al productivităţii industriei 

prelucrătoare şi inovare cât şi a dezvoltării alomerărilor competitive 

teritoriale.    

- Administraţia centrală şi locală a judeţului Galaţi prezintă o slabă 

administrare de atragere a fondurilor europene, creşterea nivelului de 

corupţie, slaba preătire pentru rezolvarea problemelor procedurale 

privind dezvoltarea afacerilor, inclusiv infrastructura afacerilor.  

- Nivel redus  privind eficienţa, durabilitatea şi siuranţa traficului în 

reţeaua de transport rutier.  
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Oportunităţi Ameninţări 

- Revizuirea procedurilor şi reglementărilor spre rezultate;  

- Structura de producţie şi comerţ reconfigurată; 

- Diversitatea structurii economice de profil teritorial prin atragerea 

investitorilor străini; 

- Diversitatea resurselor energetice ce creează o securitate energetică 

echilibrată la nivelul economiei europene.   

- Creşterea veniturilor din industria alimentară şi de export, 

asigurarând astfel necesarul de consum al populaţiei; 

- Crearea unui mediu antreprenorial favorabil; 

- Creşterea accesibilităţii la nivel teritorial prin corelarea cu coridoarele 

pan-europene; 

 

 

 

- Creşterea evaziunii fiscale şi implicit scăderea plăţii taxelor, cât şi slaba 

gestinare a sistemului de sănătate; 

- Lipsa de atractivitate a mediului de afaceri pentru dezvoltarea de 

proiecte de investiţii, datorită stării deplorabile a infrastructurii de 

transport, limitarea procesului de reconversie spre crearea de noi locuri 

de muncă, etc.  

- Nivelul ridicat de sărăcie şi de disparităţi sociale la nivel judeţean şi 

comunitar, cât şi creşterea ratei de abandon şcolar şi a populaţiei fără 

studii superioare, etc. 

- Migrarea excesivă a populaţiei mediului rural către mediul urban, sau 

spre alte state membre care va duce la scăderea nivelului profesional al 

aricultorilor şi părăsirea activităţilor agricole ducând la lipsa valorificării 

pe deplin a potenţialului agricol şi piscicol.  

Sursa: Prelucrare proprie; 
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3. CONEXIUNI TERITORIALE ȘI ECONOMICE LA NIVEL LOCAL ÎN 

LIMITELE JUDEŢULUI GALAȚI  

 

3.1. Areale de accesibilitate locală în relație cu nivelul supra-județean 

 

Un procent considerabil în economia României îl prezintă sectorul rural. În urma raporturilor 

ESPON, s-a constatat faptul că zonele rurale nu reprezintă o cauză a subdezvoltării, mai 

degrabă fiind o sursă de potenţial datorită diversităţii şi specificităţii acestora. Acest lucru 

este confirmat şi prin exemple europene, unde anumite regiuni rurale sunt conectate la 

economica globală şi care au reuşit să-şi dezvolte caracteristicile specifice în oportunităţi de 

dezvoltare.  

Confrom studiilor ESPON, aceste oportunităţi sunt următoarele: 

 integrarea în reţele funcţionale locale şi regionale, prin creşterea conectivităţii cu 

centrele urbane din proximitate,  

 integrarea în reţele globale, prin valorificarea unor resurse locale (materii prime, 

potenţial turistic) şi crearea unor produse de marcă recunoscute la nivel internaţional 

(PRSE)8.  

Dezvoltarea regiunilor rurale ale judeţului Galaţi are nevoie de crearea unui set de politici 

teritoriale care să fie adaptate specificicului şi tradiţiilor locale din sudul Moldovei, care să 

pună accentul pe consolidarea relaţiilor cu centrele urbane reprezentate de Municipiul Galaţi 

şi de Municipiul Tecuci, împreună cu oraşele Bereşti şi Tg. Bujor, cât şi conectarea cu 

vecinătăţilor şi cu regiunea în sine, ajunând la nivel naţional sau chair global.  

Procesul de planificare teritorială la nivel european prezintă o provocare mare în rândul 

relaţiei urban-rural. La nivel naţional se poate afirma că România se încadra în decursul anilor 

1992-2004 în tendinţa de dezvoltare a Europei de Est, datorită structurii teritoriului prin 

                                                 
8 http://www.esponromania.ro/newsletter/id7/c1/raportsinteza.pdf 
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disparităţi relevante între spaţiul urban şi spaţiul rural, discrepanţe vizibile mai uşor şi mai 

rapid în cazul oraşelor dezvoltate mai rapid din punct de vedere economic şi împrejurimile 

lor.  

Nivelul scăzut de dezvoltare al unei regiuni sau zone depinde deseori de anumiţi factori 

principali. Aceştia sunt: 

A. Alternative economice reduse pentru populatia din mediul rural. 

B. Competitivitatea scazuta a mediului economic. 

C. Nivelul scazut de atractivitate, in special a zonelor rurale si oraselor mici si mijlocii.9 

În ceea ce priveşte situaţia economică a locuitorilor din mediul rural, procentul populaţiei din 

mediul rural este de 44% faţă de populaţia din mediul urban cu 56% la nivelul judeţului 

Galaţi iar situaţia este asemănătoare la nivelul regiunii: 45% mediul rural şi 55 % mediul 

urban.  

580.700 persoane activează la nivelul judeţului Galaţi în sectorul agricol. Majoritatea 

populaţiei din agricultură practică o agricultură de subzistenţă, lucrând pentru propria 

gospodărie, prin care munca depusă nu produce nici un fel de venit, considerându-se o 

metodă prin care cei care o practică se întreţin prin autoconsum şi ea nu intră in produsul 

intern brut regional.  

De asemenea, 47,7 % sunt în vârstă de peste 55 de ani şi prezintă calificări reduse. 10 

La nivelul Regiunii de dezvoltare Sud- Est, productivitatea muncii întreprinderilor active este 

slabă. Cauza unei astfel de situaţii de productivitate redusă o reprezintă atât o contribuţie 

modestă a sectorului de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare cât şi dezvoltarea 

sectorul productiv. De asemenea, limitarea dezvoltării tehnologiei informaţiei şi 

telecomunicaţiilor cât şi lipsa de accesibilitate la internet mai ales în mediul rural reprezintă o 

piedică în dezvoltarea economică a cunoaşterii.  

În acelaşi timp, doar o mica parte dintre gospodării au acces la serviciile de internet şi 

broad-band, încă o jumătate nu deţin echipamente informatice iar altă jumătate nu au 

accesat niciodată internetul.  

Din punct de vedere economic, productivitatea redusă produce astfel şi un nivel scăzut al 

                                                 
9
  http://www.esponromania.ro/newsletter/id7/c1/raportsinteza.pdf 

10 Cornform datelor prelucrate de la Institutul Naţional de Statistică, www. Inssee.ro 
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serviciilor de export, şi implicit un nivel mai scăzut şi la nivel national.  

În ceea ce priveşte nivelul scăzut de atractivitate, în special a zonelor rurale şi oraşelor mici şi 

mijlocii, judeţul Galaţi şi regiunea de dezvoltare Sud- Est prezintă un nivel redus de 

dezvoltare a infrastructurii de bază – gradul redus de modernizare a drumurilor comunale 

prin care se vrea o accesibilitate ridicată şi o deshidere către centrele urbane şi la serviciile de 

educaţie şi sănătate.  

Judeţul Galaţi prezintă o lungime de 512 km de drumuri modernizate în anul 2013, aceeaşi 

valoare cu anul 2012. Mai jos se poate observa evoluţia reţelei stradale orăşeneşti 

modernizate de-a lungul anilor 2005-2013.  

 

Fig. 5. Evoluţia lungimii strazilor orăşeneşti modernizate în judeţul Galaţi, 2005-2013 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor preluate de la Institutul Naţional de Statistică, www.insse.ro 

 

Un alt aspect în ceea ce priveşte atractivitatea zonelor rurale o reprezintă dotarea cu utilităţi 

publice, unde la nivelul judeţului Galaţi se poate spune că este slab dezvoltată, având un 

procent de 23% din totalul comunelor care au nevoie de astfel de dotări, mai ales în raport cu 

populaţia existentă.  

O altă problemă care prezintă o cauză a lipsei de atractivitate în mediul rural este şi gradul de 

şomaj, ducând astfel la o creştere a migraţiei în rândul tinerilor spre un mediu urban 

dezvoltat sau alte state membre.  
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Un alt aspect de ţinut cont în zona rurală este cea de mediu, datorită fenomenelor naturale 

precum eroziune, alunecări de teren şi inundaţii care reprezintă la nivel naţional o treime din 

suprafaţa cu probleme.  

Din punct de vedere al atractivităţii oraşelor mici şi mijlocii, în cazul judeţului Galaţi, cele 4 

oraşe, Municipiul Galaţi şi Municipiul Tecuci împreună cu Oraşul Tg. Bujor şi Oraşul Bereşti se 

confruntă cu un nivel scăzut, cauzat în mare parte de o serie de elemente economice, sociale 

şi de mediu.  

Unul din motivele unui nivel scăzut îl reprezintă infrastructura tehnică-edilitară existentă care 

acum este învechită, iar pe lângă aceasta, lipsa de conectare a satelor din jurul oraşelor la 

infrastructura de utilităţi.  

În privinţa accesibilităţii şi mobilităţii în interiorul oraşelor, acesta este deasemenea limitat, 

cauzat de gradul avansat de uzură al străzilor orăşeneşti, la care se adaugă lipsa sau slaba 

prezenţă a altor tipuri de transport alternativ cum ar fi bicicletele sau transportul ecologic. O 

altă cauză o reprezintă lipsa locurilor de parcare, un aspect cu care se confruntă majoritatea 

oraşelor mari la nivel naţional.  

Lipsa investiţiilor private dar şi situaţia de criză economică sunt două din cauzele împuţinării 

locurilor de muncă, ceea ce a avut drept consecinţă migrarea tinerilor cu studii superioare 

spre zone urbane mai dezvoltate şi care prezintă mai mutle posibilităţi de reuşită. De 

asemenea, acest fenomen este prezent şi în rândul tinerilor absolvenţi de liceu, care prezintă 

o calificare şi care preferă să îşi caute de muncă în alte State Membre.  

Astfel, putem concluziona că nivelul şomajului în rândul tinerilor a crescut, statisticile arătând 

că la 3 tineri de vârsă 15-24 ani, unul din ei este şomer.  

O problemă cu care se confruntă atât judeţul Galaţi cât şi întreaga regiune de dezvoltare o 

reprezintă bineînteles şi punerea slabă în valoare a resurselor zonelor cu oportunităţi ca de 

exemplu energii regenerabile sau potenţialul agricol al terenului, sau chiar şi potenţialul 

zootehnic ridicat. Atragerea de oportunităţi şi de investiţii necesare pentru a le pune în 

valoare sunt dificil de implementat şi astfel nu contribuie la o relansare economică.  

Datorită crizei economice din 2009, consumul individual s-a redus, la fel şi accesibilitatea 

firmelor către acreditare, fapt ce a dus la închiderea celor mai multe dintre ele. De aceea, 

procentul firmelor care au fost nevoite să-şi oprească activitatea a fost mai mare faţă de alte 
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perioade anterioare. De asemenea, nici înfiinţarea altor firme nu a mai fost posibilă, 

reducându-se an de an (perioada 2010-2011). Privind la nivel global, numărul întreprinderilor 

active s-a redus cu aproape 21% în perioada crizei economice din 2008 până în 2011. 

Pe fondul acestei situaţii de criză din 2011, media la mia de locuitori a întreprinderilor active 

era printre cele mai reduse nivele ale regiunilor. De asemenea, acest număr nu este uniform 

distribuit, fiind concentrate doar în anumite judeţe precum Galaţi, Brăila şi Buzău.  

Tot la nivel regional, o altă problemă o reprezintă productivitatea muncii, care se prezintă 

redusă ducând astfel la un nivel de competitivitate redus faţă de restul regiunilor. Industriile 

cu productivitatea cea mai mică erau industria extractivă, cea de informaţii şi comunicaţii şi 

comerţ, împreună cu tranzacţii imobiliare, învăţământ şi asistenţă socială.  

Există totuşi o speranţă în redresarea regiunii prin resursele sale umane şi naturale, care 

cresc competitivitatea şi diversitatea. Un alt aspect îl reprezintă energiile regenerabile, care 

sunt prezente în judeţul Galaţi sub diverse forme ca cel eolian, solar, biomasa şi hidroenergie. 

Sunt înregistrate până acum un număr destul de ridicat de proiecte, în continuă creştere la 

nivel regional care se bazează pe obţinerea energiei din surse reenerabile.  

La nivelul regiunii, mediul rural este compus din 61 de comune, cu 180 de sate, însumând 

600411 locuitori în anul 2014. Acest număr reprezintă 22% din populaţia totală a regiunii. De 

asemenea, în majoritatea regiunilor populaţia amplasată în zona rurală este aproximativ 

egală cu cea din zona urbană.  

 

Fix. 6. Populaţia stabilă la 1 ianuarie pe medii, la nivelul judeţului Galaţi 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute de la INS, www.insse.ro 

56% 

44% 

Urban Rural

http://www.insse.ro/


 

 

Accesibilitatea județului Galați la nivel naţional, regional, frontalier, d.p.d.v. spațial și economic;  
 implicații privind dezvoltarea conexiunilor teritoriale între comunitățile locale din județ           

 

  pag. 43  

 

Fenomenul de migrare spre mediul rural a crescut în complexitate încă din anul 2000, şi mai 

ales în rândul persoanelor cu vârsta peste 50 de ani. De asemenea, şi migrarea spre mari 

centre urbane a crescut mai ales în rândul tinerilor, ca absolvenţi cu studii superioare sau 

persoane cu nivel ridicat de calificare.  

Una din problemele cele mai cunoscute ale mediului rural o reprezintă lipsa echilibrul în 

teritoriu, tradusă prin anumite areale lipsite de oraşe pe o rază de 25-30 km. Putem distinge 

zone ale judeţului Galaţi precum zona centrală, unde anumite UAT-uri precum Cudalbi, 

Pechea, Costache-Negri, Valea Mărului, Corod, Smulţi etc. 

Astfel, comunele amplasate atât de departe prezintă o accesibilitate redusă şi o conectivitate 

cu oraşele învecinate limitată, mai ales atunci când ne referim la accesibilitate la serviciile 

publice de învăţământ, sănătate, servicii sociale dar şi o izolare economică.  

Principalele probleme identificate în mediul rural ar fi:   

 Ponderea ridicată a drumurilor comunale nemodernizate 

 Retea de iluminat public insuficientă, invechită 

 Numărul ridicat al localităţilor fără reţea de apă potabilă şi canalizare, cât şi al 

gospodăriilor care nu sunt conectate; 

 Lipsa sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor;  

 Lipsa parcărilor, trotuarelor, ariilor pietonale;  

 Lipsa spaţiilor verzi, spaţiilor de joacă pentru copii; 

 Existenţa suprafeţelor extinse afectate de fenomenele de pantă (eroziune, secetă, 

alunecări de teren) 

 Actiunile indicative prevazute in cadrul acestei masuri vor viza asigurarea conditiilor 

pentru modernizarea spatiului rural, care sa permita localizarea investitorilor, 

cresterea standardului de viata, diminuarea emigratiei tinerilor: 

 Reabilitarea, modernizarea, extinderea drumurilor comunale, inclusiv marcarea si 

dotarea  lor cu panouri de orientare, semnalizare 

 Imbunatatirea conexiunilor de transport dintre mediul urban si mediul rural 

 Realizarea, modernizarea retelelor de iluminat public; 

 Crearea, amenajarea si/sau modernizarea spatiilor verzi si parcurilor pentru copii 
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 Crearea, dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii asociate dezvoltarii agriculturii 

(infrastructura de irigatii, silozuri, etc.); 

 Construirea, modernizarea si extinderea infrastructurii de utilitati (apa, canalizare) din  

mediul rural;  

 Crearea, reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de educatie, sanatate,  

servicii sociale;  

 Reabilitarea, renovarea monumentelor si site-urilor istorice si culturale; 

 Reabilitarea, modernizarea si dotarea(iclusiv echipamente IT) a caminelor culturale; 

 Reamenajarea terenurilor, cladirilor, siturilor industriale dezafectate/abandonate 

(inclusiv activitati de demolare) si pregatirea pentru noi activitati economice si/sau 

sociale);  

 Conservarea mediului inconjurator asociata cu conservarea terenurilor, padurilor si  

peisajului;  

 Dezvoltarea sistemelor integrate de management a deşeurilor; 

 Realizarea lucrarilor de prevenire, respectiv combatere a fenomenelor de panta 11 

La nivelul judeţului Galaţi, populaţia ce practică agricultura reprezintă 58,7 mii persoane. Un 

fapt îngrijorător în aceasta situaţie este faptul că un procent numeros care reprezintă peste 

60% din persoanele care se ocupă cu agricultura au vârstă peste 45 de ani iar cei mai mulţi 

dintre ei cand ajung la 65 de ani încă rămân activi.  

Astfel, mediul rural, din punct de vedere al productivităţii prin agricultură, silvicultură şi 

pescuit este reprezentat printr-o eficienţă economică redusă, producând sub 20% din PIB 

regional.  

Deşi o astfel de situaţie influenţează negativ judeţul şi regiunea, mediul rural prezintă incă 

potenţial pentru dezvoltarea activităţii economice alternative. Prin astfel de investiţii în 

cultivarea şi procesarea unor produse agricole ecologice se urmăreşte crearea de noi locuri 

de muncă, producând produse atât pentru importuri cât şi pentru exporturi.  

Interesul pentru venituri altenrative din turism a început în ultimul timp să capete amploare, 

mai ales în ceea ce priveşte agroturismul. 

Măsurile ce trebuie integrate sunt benefice în scopul creării unor noi locuri de muncă, mai 

                                                 
11 Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 2014-2020 
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ales pentru activităţi economice alternative. Acestea sunt:  

 Investitii in demararea sau dezvoltarea unei afaceri destinata colectarii, 

depozitarii, procesarii si marketingului fructelor de padure, plantelor medicinale si 

aromatice, ciupercilor 

 Investitii in demararea sau dezvoltarea unei afaceri in domeniul cresterii albinelor 

 Investitii in demararea sau dezvoltarea unei afaceri in domeniul acvacultura 

 Investitii in procesarea si marketingul produselor obtinute din apicultura, 

acvacultura 

 Incurajarea activitatilor mestesugaresti/artizanale, inclusiv de comercializare 

 Investitii in dezvoltarea turismului rural (turism montan, turism pentru pescuit 

sportiv, turism ecvestru, cicloturism) si a agroturismului; 

 Infiintarea de centre teritoriale pentru colectarea produselor agricole 

 Sprijin pentru demararea sau dezvoltarea unei afaceri ce vizeaza procesarea 

produselor agricole sau de origine animala 

 Sprijin pentru infiintarea sau dezvoltarea fermelor de melci 

 

3.2. Areale de accesibilitate locală la nivel județean   

 

3.2.1. Activităţi economice la nivelul judeţului Galaţi 

 

Conform definiţiei eficienţei economice, aceasta reprezintă valorificarea producţiei 

cuantificată prin cifra de afaceri ce se transformă în profit declarat de către companiile 

private. Nivelul profitului din cifra de afaceri este relevant în rândul companiilor private, prin 

relevarea eficienţei activităţii economice a companiei la nivel local sau regional.  

În rândul analizei eficienţei economice a municipiilor din judeţul Galaţi, rezultatele prezintă 

anumite aspecte relevante pentru dezvoltarea viitoare, şi anume: 

 Cheltuielile cu serviciile publice sunt dominante în cazul orașelor mici și foarte mici 

(Berești – 27,44%, Băneasa – 25,45%, ) 
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 Cheltuielile cu învăţământul ocupă o pondere semnificativă în cazul tuturor orașelor 

din acest judeţ . Se remarcă de asemenea existenţa unor oraşe mici cu pondere 

importantă (Berești – 55,42%).  

 Orașul cu procentul cel mai mare din cheltuielile autorităților publice pentru sănătate 

este Târgu Bujor (5,1%). Pe ansamblu, procentul alocat sanătății de autoritățile 

publice rămâne destul de redus, mai ales în cazul municipiilor Galaţi şi Tecuci.   

 Protecţia mediului şi conservarea sa prezintă cheltuieli semnificative la nivelul celor 3 

UAT-uri din mediul urban al judeţului Galaţi: Galați (29,13%), Tecuci (13,07%), Târgu 

Bujor (29,65%). 

La nivelul municipiului Galaţi, acesta prezintă probleme similare în comparaţie cu celelalte 

oraşe mari din regiunea de dezvoltare Sud-Est, şi anume dinamica crescută a cheltuielilor 

publice faţă de dinamica venitului la bugetul local. 13% din cifra de afaceri a zonei rbane din 

Regiunea de dezvoltare Sud-Est aparţine municipiului Galaţi, mai ales prin sectorul industriei 

prelucratoare, revenindu-I primul loc în rândul muncipiilor din regiune în ceea ce priveşte 

profitabilitatea şi eficienţa economică.  

Urmărind poziţia de pol de dezvoltare urbană, municipiul Galaţi a putut beneficia e fonduri 

structural importante în perioada de programare 2008-2013. De asemenea, în urma unor 

astfel de investiţii, a devenit un centru universitar important care prezintă specializări utile în 

ceea ce priveşte industria regiunii – industria alimentară.  

Conform datelor privind valoarea indicelui de potenţial competitiv, Judeţul Galaţi se 

încadrează împreună cu judeţul Constanţa între unicele două judeţe ale Regiunii Sud-Est care 

depăşesc media pe ţară, cu ramuri principale construcţia de nave şi respectiv siderurgia.  

În ceea ce priveşte formarea avantajelor competitive în aglomerări industriale, judeţul Galaţi joacă un 

rol important la nivel naţional în ceea ce priveşte exporturile şi ocuparea forţei de muncă în secotrul 

siderurgic.  
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3.2.2. Accesibilitatea județeană în raport cu infrastructura tehnico-edilitară 

 

A. Infrastructura de acces 

 

A.1.  Transportul rutier 

 

Lungimea drumurilor publice nu reprezintă un avantaj pentru judeţul Galați, reţeaua de 

drumuri publice fiind relativ slab reprezentată. În anul 2013, lungimea drumurilor publice din 

județ era de 1558 km, din care 79,8% (1244 km) sunt drumuri judeţene şi comunale şi 20,1% 

(314 km) sunt drumuri naţionale. 

Lungimea drumurilor publice din judeţul Galați reprezintă 14,2% din totalul drumurilor 

publice din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est şi 1,8% din drumurile publice din România.   

În comparaţie cu anul 2000, lungimea drumurilor publice a crescut cu 6.3 procente, cele mai 

mari investiţii realizându-se în rândul drumurilor naţionale, de la 212 km în anul 2000, 

acestea ajungând la 306 km în anul 2008. 

 

Fig. 7. Evoluția drumurilor publice pe categorii de drumuri în județul Galați în perioada 2000-2013 

                  UM: Kilometri 
Categorii de 
drumuri 
publice 

Anul 
2000 

Anul 
2001 

Anul 
2002 

Anul 
2003 

Anul 
2004 

Anul 
2005 

Anul 
2006 

Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Total 1461 1461 1459 1459 1460 1463 1465 1466 1695 1466 1482 1524 1554 1558 

Nationale 220 220 218 218 222 227 227 228 463 309 310 314 314 314 

Judetene si 
comunale 

1241 1241 1241 1241 1238 1236 1238 1238 1232 1157 1172 1210 1240 1244 

Sursa: Prelucrare pe baza datelor de la INS, Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

În anul 2013, din totalul drumurilor publice din judeţul Galați, doar 24,7% sunt modernizate 

(385 km), restul sunt fie cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere (631 km), fie pietruite (321 km), fie 

de pământ (221 km). 
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Fig. 8. Lungimea drumurilor publice pe tipuri de stare a drumurilor, în judeţul Galați, anul 2013 

 

Sursa: Prelucrare pe baza datelor de la INS, Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

 

În cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, judeţul Galați ocupă locul patru în ceea ce priveşte 

lungimea totală a drumurilor publice, pe primele poziţii situându-se judeţul Buzău şi judeţul 

Constanța.  

 

Fig. 9. Distribuția drumurilor publice în județul Regiunea Sud-Est, 2013 

 

Sursa: Prelucrare pe baza datelor de la INS, Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 
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Lungimea străzilor orăşeneşti din judeţul Galați  era în anul 2013 de 847 km, cu  323 km 

mai mult decât în anul 2008. Din aceştia, 78,1% sunt localizate în Municipiul Galați, acesta 

fiind urmat de Municipiul Tecuci (14,5 %), oraşul Berești(4,2%) și orașul Târgu Bujor(3%). 

Localitatea care stă cel mai prost la capitolul străzi orăşeneşti este orașul Târgu Bujor cu 26 

km, din care 16 km reprezintă străzi orăşeneşti modernizate. 

 

Fig. 10. Lungimea străzilor orăşeneşti din judeţul Galați, în perioada 2000 - 2013 

UM: Kilometri 
Denumire localitate Anul 2000 Anul 2005 Anul 2010 Anul 2013 

Total Din care 

modernizate 

Total Din care 

modernizate 

Total Din care 

modernizate 

Total Din care 

modernizate 

MUNICIPIUL GALATI 345 281 345 292 345 292 662 416 

 MUNICIPIUL TECUCI 114 47 117 56 123 63 123 63 

ORAS BERESTI 35 9 35 9 36 15 36 17 

 ORAS TIRGU BUJOR 21 18 22 21 26 16 26 16 

TOTAL JUDEȚUL GALAȚI 515 355 519 378 530 386 847 512 

Sursa: Prelucrare pe baza datelor de la INS, Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

În ceea ce privește străzile orășenești modernizate, județul Galați are 512 kilometri de străzi 

modernizate în anul 2013, din care ponderea cea mai mare (81,2%) se înregistrează în județul 

Galați. 

 

A.2. Transportul feroviar 

 

Lungimea totală a căilor ferate din judeţul Galați din anul 2008 este de 303 km, aceasta 

aflându-se într-o moderată dar constantă creștere, începând cu anul 2000. Din totalul liniilor 

de cale ferate, un procent de 89,7% reprezintă linii normale. 

Teritoriul judeţului este străbătut de magistrala 700 București - Urziceni, Brăila - Galați. Prin 

https://statistici.insse.ro/shop/
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intermediul căilor ferate este asigurată conexiunea judeţului Galați atât cu Municipiul 

Bucureşti, cât şi cu zona de nord a ţării. 

Starea tehnică a reţelei de cale ferată din judeţul Galați este în general bună. Cu toate 

acestea, nivelul dotărilor şi starea tehnică a liniilor nu permit viteze mai mari de 60 – 80 

km/h. 

 

Fig. 11. Lungimea căilor ferate în exploatare, în judeţul Galați, 2013 

 
Sursa: Prelucrare pe baza datelor de la INS, Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

A.3. Transportul aerian 

 
 

Judeţul Galați nu dispune de un aeroport, cel mai apropiat aeroport se află la Tulcea. 

Viitorul aeroport internațional12 va avea multiple avantaje strategice, fiind amplasat  la 

aprox. 100 km. distanta de municipiile Buzău, Urziceni, Focșani și Tulcea, dar  și în imediata 

vecinătate a graniței cu Republica Moldova și Ucraina. Evident,  acesta va deservi și 

aglomerarea urbană adiacentă, formată din Municipiile Brăila  și Galați, care include în acest 

moment o populație de aprox. 1 milion rezidenți. 

 

                                                 
12 Studiu de fundamentare de peisaj privind amenajarea peisagistica a judetului braila renaturarea pentru limitarea efectelor adverse  
microclimatice şi punerea în valoare a potenţialului economic şi turistic al judeţului Brăila, Centrul de Cercetare, Proiectare, Experiza si 
Consulting din Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” ; 
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cu o cale

Linii normale
cu 2 cai
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95 
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A.4. Transportul public 

 

Numărul vehiculelor în inventar pentru transportul urban de pasageri în judeţul Galați se 

cifra la 276 autobuze şi microbuze, 81 de tramvaie şi 13 troleibuze. Flota județeană de  

transport public este în totalitate prezentă în Municipiul Galați și transportă pasagerii din 

Municipiul Galați in interiorul municipiului precum și intrajudețean. Mai mult decât atât, 

toate troleibuzele din judeţul Galați aparţin Municipiului Galați. Singurul oraș din județ care 

beneficiază de autobuze şi microbuze pentru desfăşurarea transportului public este 

Municipiul Tecuci . 

 

Fig. 12. Numărul vehiculelor în inventar pentru transportul urban de pasageri, pe tipuri de vehicule, în judeţul Galați, în 

perioada 1990-2013 

 

Sursa: Prelucrare pe baza datelor de la INS, Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

Calitatea serviciilor de transport în privinţa confortului este necorespunzătoare, nu doar din 

cauza gradului avansat de uzură a autobuzelor, tramvaielor şi troleibuzelor, ci şi din cauza 

scăderii numărului vehiculelor în perioada 2008-2013, concomitent cu scăderea numărului 

Anul 1990 Anul 2000 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013
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de pasageri transportaţi în transportul urban.  

 

Fig. 13. Numărul pasagerilor transportați în transportul public local din județul Galați în perioada 2008-2013 

 

Sursa: Prelucrare pe baza datelor de la INS, Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

Astfel, în anul 2013, un număr de 38.699 pasageri au utilizat mijloacele de transport în 

comun din judeţul Galați. Prin comparație, în anul 2008 au circulat 63.677 de pasageri cu 

mijloacele de transport public, revenind o medie de  110.3 de persoane pe vehicul. 

Transportul de persoane pe traseele interjudeţene este asigurat de diverşi operatori locali 

sau regionali de transport. Calitatea, rapiditatea şi tarifele serviciilor de autobuze și 

microbuze au contribuit la dezvoltarea acestor servicii în ultimii ani. 

 

Fig. 14. Numărul pasagerilor transportați în transportul public local din județul Galați în perioada 2008-2013 

 

Sursa: Prelucrare pe baza datelor de la INS, Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 
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B. Infrastructura tehnico-edilitară 

 

B.1.  Distribuţia apei potabile 

 

La nivelul anului 2013 lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile era de 

2136.2 kilometri, reprezentând 18, 5% din totalul rețelei de distribuție a apei din Regiunea 

Sud-Est. Zona rurală a județului concentrează cea mai mare parte  a rețelei de distribuție a 

apei (67%), pe când zona urbană are numai 702.1 kilometri de rețea. 

Dinamica rețelei de distribuție a apei în județul Galați  în perioada 2000-2013 arată o 

îmbunătățire semnificativă a lungimii rețelei, dacă în anul 2000 Galațiul avea numai 893.4 

kilometri de rețea, în prezent lungimea rețelei s-a dublat, cea mai mare creștere 

înregistrându-se în perioada 2008-2013. Municipiul Galați este cel mai  bine echipat la nivel 

județean, deținând 572 kilometri de rețea  de distribuție a apei, urmat de municipiul Tecuci 

cu numai 85.5 kilometri de rețea. Dacă până în anul 2005, localitățile: Barcea, Brăhășești , 

Fundeni, Gohor, Măstăcani, Movileni, Munteni, Oancea, Rădești, Smârdan, Suceveni, 

Suhurlui, Umbrărești, Valea Mărului, Vânători și Vlădești nu existau date cu privire la 

lungimea rețelei de apă potabilă, începând cu anul 2010  toate localitățile rurale ale 

județului beneficiază de rețea de apă potabilă. 

 

Fig. 15. Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile pe localități în județul Galați 

 
Localități 

Anul 2000 Anul 2005 Anul 2010 Anul 2013 

Kilometri Kilometri Kilometri Kilometri 

 MUNICIPIUL GALATI 532 532 540 572 

 MUNICIPIUL TECUCI 82 81,2 82,2 85,5 

ORAS BERESTI 4,5 4,5 12 17,5 

 ORAS TIRGU BUJOR 24 24 27,1 27,1 

 BALABANESTI : 10 10 10 

BALASESTI : 3 3 4 

 BALENI 3,2 22 22,5 22,5 

 BANEASA 7,5 3 3 3,5 

 BARCEA : : 25,4 27 
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Localități 

Anul 2000 Anul 2005 Anul 2010 Anul 2013 

Kilometri Kilometri Kilometri Kilometri 

BERESTI-MERIA 7,2 5,2 5,2 18,5 

 BRAHASESTI : : 30 30 

BRANISTEA 7,6 12 30 30 

BUCIUMENI 3,8 3,8 13,7 14,2 

CAVADINESTI 24 24 24 38 

 CERTESTI 18 18 32,8 33,6 

 COROD 2,5 18,6 23 34 

 COSMESTI 7 26,4 27,7 27,3 

 COSTACHE NEGRI 7,2 8,8 16,2 16,4 

 CUCA 7 8 16 21 

 CUDALBI 7,5 7,5 22,6 23 

FIRTANESTI : 15 34,5 37 

 FOLTESTI 4,2 4,8 33 33 

FRUMUSITA 11 50 73 73 

FUNDENI : : 36,7 52 

 GHIDIGENI 16,6 15,8 34,6 34,6 

 GOHOR : : 26 26,2 

 GRIVITA 6 6 11 17,7 

 INDEPENDENTA : 3,9 22,5 22,5 

IVESTI 4 9,4 9,8 11 

 LIESTI 5 4,5 4,5 10,5 

 MASTACANI : : 32 32 

 MOVILENI : : 35 62,8 

MUNTENI : : 43,5 44 

 NAMOLOASA 4 10,8 19 20 

 NICORESTI 52,8 24 24 32 

 OANCEA : : 14 18 

PECHEA 18,5 27,9 45 45 

 PISCU : 31 35 36 

POIANA : 16,5 16,5 17 

 RADESTI : : 17,5 17,5 

REDIU 2,7 15 15 30 

SCHELA 3,4 10 30 30 

SCINTEIESTI 3,1 27,5 27,5 27 

 SENDRENI 3,7 17,1 25,9 48 

 SLOBOZIA CONACHI 0,8 1,3 1,3 15,4 

 SMIRDAN : : 22 22 

 SUCEVENI 0,2 : 16 34 

 SUHURLUI : : 2 8,5 

 TEPU 5,5 16 24 25 

 TULUCESTI 6,9 20,4 50,8 52,7 
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Localități 

Anul 2000 Anul 2005 Anul 2010 Anul 2013 

Kilometri Kilometri Kilometri Kilometri 

 UMBRARESTI : : 38 40 

 VALEA MARULUI : : 23 31,7 

VINATORI : : 45 56 

VLADESTI : : 19 19 

TOTAL 893,4 1138,9 1873 2136,2 

Sursa: Prelucrare pe baza datelor de la INS, Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 
 

 

În privința consumului de apă potabilă de la nivel județean, se constată o tendință de scădere 

în perioada 2005- 2013, în anul 2013 se înregistrează cea mai scăzută valoare din tot 

intervalul analizat  și anume 19.495 metri cubi  de apă potabilă consumați. 

Infrastructura tehnico-edilitară din judeţul Galați este destul de dezvoltată pe segmentul 

urban: toate localităţile urbane sunt racordate la sistemul de furnizare a apei potabile şi la 

sistemul de canalizare publică. Însă, doar o aşezare urbană este racordată la sistemul de 

furnizare a energiei termice, această localitate fiind chiar reşedinţa de judeţ a Galațiului. În 

mediul rural, 50 din cele 61 de localități rurale sunt racordate la rețeaua de distribuție a apei 

potabile și 19 localități sunt racordate la rețeaua de canalizare. 

 
 

Fig. 16. Ponderea localităților pe medii rezidențiale racordate la utilități publice în județul Galați, 2013 

 

Sursa: Prelucrare pe baza datelor de la INS, Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

În anul 2013 lungimea conductelor de canalizare publică ajungea, în anul 2013, la 702,2km, 
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aproximativ 75.6% din totalul lungimii aparţinând Municipiului Galați (531 km). Între 

localităţile urbane care au cea mai densă reţea de canalizare se remarcă în primul rând 

Municipiul Galați, acesta fiind urmat la o distanţă considerabilă de Municipiul Tecuci cu 

81.1km, orașul Târgu Bujor (13km) și orașul Berești (5km). 

Capacitatea totală a instalaţiilor de producere a apei potabile era, în anul 2007, de 

412.547metri cubi pe zi, cea mai ridicată capacitate fiind înregistrată în reşedinţa de judeţ a 

Galați, ce produce 354.240 metri cubi de apă potabilă pe zi. La polul opus, oraşul Berești are 

o capacitate a instalaţiilor de producere a apei potabile de doar 123 metri cubi pe zi. Pe de 

altă parte,capacitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor se ridica, în anul 2007, la 

19.495 mii metri cubi. Şi de această dată în rândul Municipiului Galați este distribuită cea mai 

mare capacitate de apă potabilă: 13.879 mii metri cubi (71.1% din totalul capacităţii de apă 

potabilă distribuită la nivelul judeţului Galați). 

 

Fig. 17. Capacitatea instalațiilor de producere a apei și cantitatea de apă distribuită consumatorilor în județul Galați, 2013 

Denumire localitate Capacitatea instalațiilor de producere 
a apei potabile 

Cantitatea de apă potabilă distribuită 
consumatorilor 

Metri cubi pe zi Mii metri cubi 

MUNICIPIUL GALATI 354240 13879 

 MUNICIPIUL TECUCI 20000 1147 

ORAS BERESTI 123 31 

 ORAS TIRGU BUJOR 640 99 

 BALABANESTI 40 10 

 BALASESTI 43 15 

 BALENI 650 73 

 BANEASA 1440 52 

BARCEA 50 15 

BERESTI-MERIA 275 32 

BRAHASESTI 2092 255 

 BRANISTEA 700 81 

BUCIUMENI 260 440 

CAVADINESTI 1451 48 

 CERTESTI 4125 123 

COROD 391 250 

COSMESTI 1280 135 

 COSTACHE NEGRI 1080 34 
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Denumire localitate Capacitatea instalațiilor de producere 
a apei potabile 

Cantitatea de apă potabilă distribuită 
consumatorilor 

Metri cubi pe zi Mii metri cubi 

 CUCA 100 156 

 CUDALBI 450 80 

 FIRTANESTI 600 210 

FOLTESTI 600 212 

 FRUMUSITA 660 4 

 FUNDENI 256 140 

GHIDIGENI 1780 72 

 GOHOR 240 72 

 GRIVITA 750 85 

 INDEPENDENTA 840 31 

 IVESTI 171 9 

 LIESTI 103 9 

MASTACANI 2500 79 

 MOVILENI 1345 238 

 MUNTENI 1520 66 

NAMOLOASA 480 152 

NICORESTI 500 7 

 OANCEA 200 87 

 PECHEA 516 138 

PISCU 1056 39 

POIANA 210 24 

RADESTI 85 77 

 REDIU 1200 46 

 SCHELA 287 48 

 SCINTEIESTI 1008 98 

 SENDRENI 289 86 

 SMIRDAN 590 21 

SUCEVENI 720 37 

TEPU 650 107 

 TULUCESTI 900 144 

 UMBRARESTI 121 26 

 VALEA MARULUI 1700 56 

 VINATORI 1240 120 

TOTAL Jud. GALAȚI 412547 19495 

 
Sursa: Prelucrare pe baza datelor de la INS, Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 
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B.2.  Reţele de telecomunicaţii  

 

Magistrala de fibră optică ce permite conectarea municipiilor şi oraşelor străbate teritoriul 

judeţului Galaţi, municipiul Galaţi constituind un esenţial nod în reţeaua de telecomunicaţii 

din fibre optice de la nivel regional, naţional şi chiar internaţional. Întreg teritoriul judeţului 

Galaţi prezintă reţea de telefonie fixă şi au acoperire cu reţele de telefonie mobilă. În ceea ce 

priveşte centralele telefonice digitale, acestea se regăsesc în municipiile Galaţi şi Tecuci, dar 

şi în anumite comune din mediul rural. Pe lângă acestea, întreg teritoriul judeţului are acces 

la televiziune prin cablu.  

 

Fig. 18. Numărul staţiilor de televiziune, pe forme de proprietate, la nivelul judeţului Galaţi în 2007 

 

Sursa. Contribuţie proprie pe baza datelor obţinute de la INS, www. Insse.ro 

 

Raportul dintre telefonia fixă şi cea mobilă este în favoarea ultimei, care asigură acoperirea 

întregului teritoriul al judeţului Galaţi şi care este preferată în defavoarea telefoniei fixe în 

urma dezvoltărilor tehnologice contemporane.  

Din punct de vedere al accesului la serviciile de internet şi de transmisii de date, accesul este 
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scăzut din cauza lipsei de infrastructură de bază şi a puterii de cumpărare mică. 

  

Fig. 19. Lista furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii autorizaţi 

Nr Denumire Judet 

1 AIRNET TELECOMUNICATII S.R.L. GALATI 

2 GALATEX S.A. GALATI 

3 INTELSAT S.R.L. GALATI 

4 LUNGU MONICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA GALATI 

5 MATEESCU CLAUDIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA GALATI 

6 S.C. BLUETEL COMUNICATIONS S.R.L. GALATI 

7 S.C. CLAUS ELECTRIC S.R.L. GALATI 

8 S.C. EMTEL S.R.L. GALATI 

9 S.C. FRICOM S.A. GALATI 

10 S.C. MONICOM S.R.L. GALATI 

11 S.C. NEW PRESENCE S.R.L. GALATI 

12 S.C. SATELNET S.R.L. GALATI 

13 S.C. SMANET SYSTEMS S.R.L. GALATI 

14 S.C. VITANIC RO S.R.L. GALATI 

15 S.C. VULTURNET S.R.L. GALATI 
Sursa. Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, disponibil la 

http://www.ancom.org.ro/lista-furnizorilor-de-comunicatii-autorizati_4186 

 

B.3.  Alimentarea cu energie termică 

 

Datorită imposibilităţii sistemelor centralizate de a face faţă necesităţii exsitente, doar 

municipiul Galaţi mai beneficiază de un sistem centralizat prin singurul furnizor CET Galaţi. 

Uzura fizică a echipamentelor şi a conductelor de transport cât şi lipsa finanţelor pentru 

modernizarea lor  au dus la adoptarea soluţiei de încălzire prin sistem individual din surse 

proprii, fapt ce se întâmplă şi în restul mediului urban (oraşele Tg. Bujor şi Bereşti) cât şi în 

mediul rural, unde alimentarea cu energie termică se realizează din surse la nivel de clădire 

prin central termice sau la nivel de încăpere prin microcentrale de apartament sau sobe. În 

cazul Municipiului Tecuci, din anul 2007 s-a adoptat soluţia centralelor termice pe gaz, 

desfinţându-se astfel definitiv sistemul centralizat.  

Contorizarea la nivel de clădire (bloc) se realizează 100% în ceea ce priveşte energia termică 

şi apa caldă de consum. Datorită creşterii costurilor privind energia, consumul de energie 



 

 

Accesibilitatea județului Galați la nivel naţional, regional, frontalier, d.p.d.v. spațial și economic;  
 implicații privind dezvoltarea conexiunilor teritoriale între comunitățile locale din județ           

 

  pag. 60  

termică distribuită s-a redus treptat prin debranşarea de la sistemul centralizat şi instalarea 

de surse proprii de energie termică. La nivelul judeţului Galaţi, se observă o scădere la 

aproape jumătate din consumul înregistrat în anul 2009 de 437792 gigacalorii la doar 253872 

gigacalorii în 2013.  

 

Fig. 20. Evoluţia energiei termice distribuită în judeţul Galaţi, din 2009 până în 2013 

Energia termică distribuită 
în judeţul Galaţi 

Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

Total 437792Gcal 408691 Gcal 394141 Gcal 332144 Gcal 253872 Gcal 

din care: pentru uz casnic 402261 Gcal 374619 Gcal 359913 Gcal 303400 Gcal 230455 Gcal 

Sursa. Contribuţie proprie pe baza datelor obţinute de la INS, www. Insse.ro 

 

De asemenea, alimentarea cu energie termică la nivelul mediului rural se realizează prin 

central termice şi sobe, dealtfel doar 8 comune  (Buciumeni, Independenţa, Lieşti, Munteni, 

Schela, Tudor Vladimirescu, Tuluceşti şi Vânători) beneficiază de reţea de distribuţie a gazelor 

natural, restul de 53 de comune folosind ca şi surse pentru combustibil deşeuri vegetale, 

lemn, carbune etc.  

 

Fig. 21. Date privind situatia serviciilor publice de alimentare cu energie termica la data de 31.12.2013 în judeţul Galaţi 

Situaţia serviciilor publice de alimentare cu energie termică în judeţul Galaţi 31.12.2013 

Operator Valoarea 
reviziilor şi 
reparaţiilor 
planificate 

pentru 
2013 

Valoarea 
reviziilor şi 
reparaţiilor 

realizate 

Gradul de 
realizare a 
reparaţiilor 
planificate 

Total 
branşamente 
existente în 
funcţiune 

Gradul de 
contorizare a 

branşamentelor 

Total 
apartamente 
racordate la 

sistemul 
centralizat 

Număr de  
apartamente  
debranşate în  

luna de  
raportare 

Încălzire Apă 
caldă 

de 
consum 

Mii lei Mii lei % număr % % Număr numpăr 
S.C. 

APATERM 
S.A. 

Galaţi 

3340,54 2.247,24 67,27 3.306 100,00 100,00 63.053 106 

Sursa. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice , disponibil  pe 
http://www.anrsc.ro/documents//directia_monitorizare_piata_si_consultanta_in_teritoriu/starea_serviciilor_energetice/20

13/decembrie%202013.pdf 

 

Un aspect negativ în ceea ce priveşte utilizarea combustibililor solizi îl reprezintă costurile 

ridicate, deşi nu asigură un grad de confort termic şi de asemenea se procură greu.  

Pe de altă parte, aplicaţii de utilizarea a energiei solare pentru prepararea apei calde de 

http://www.anrsc.ro/documents/directia_monitorizare_piata_si_consultanta_in_teritoriu/starea_serviciilor_energetice/2013/decembrie%202013.pdf
http://www.anrsc.ro/documents/directia_monitorizare_piata_si_consultanta_in_teritoriu/starea_serviciilor_energetice/2013/decembrie%202013.pdf
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consum sunt prezente în localităţi care utilizează biomasa, realizând un consum de resurse 

sub necesarul de căldură. Acest lucru este posibil prin renunţarea la asigurarea 

tempertaturilor de confort în alte spaţii decât cele de gătit şi dormit.  

 

B.4.  Alimentarea cu gaze naturale 

 

La nivelul judeţului Galaţi se distribuie gaze naturale în cele două municipii, Galaţi şi Tecuci la 

nivelul mediului urban, iar la nivelul mediului rural există 8 comune care beneficiază de 

alimentarea cu gaze naturale.  

 

Fig. 22. Evoluţia distribuţiei de gaze naturale la nivelul judeţului Galaţi între 2009 şi 2013 

Evoluţia distribuţiei gazelor naturale pe teritoriul judeţului Galaţi 

Total 

Localitati 
Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

MUNICIPIUL GALATI 638530 663567 878228 824778 679495 

 MUNICIPIUL TECUCI 13703 14386 14998 13541 13518 

BUCIUMENI 4 4 3 4 4 

 INDEPENDENTA 291 341 511 544 724 

 LIESTI 643 715 769 815 812 

 MUNTENI 3 26 57 86 100 

 SCHELA 714 743 665 625 578 

 

TUDOR 
VLADIMIRESCU 111 114 125 112 98 

 TULUCESTI 539 25 129 766 996 

 VINATORI 557 725 942 1052 1268 

TOTAL 655095 680646 896427 842323 697593 

din care: pentru uz 
casnic 

MUNICIPIUL GALATI 35528 38654 42189 40609 42597 

 MUNICIPIUL TECUCI 8190 8683 8841 8238 8112 

INDEPENDENTA 215 249 260 250 233 

LIESTI 295 366 393 420 433 

 MUNTENI : 7 24 42 56 

 SCHELA 529 570 520 481 455 

 TULUCESTI : 24 114 154 194 

VINATORI 282 426 587 660 746 

TOTAL 45039 48979 52928 50854 52826 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor preluate de la INS, disponibil la www.insse.ro 

 

http://www.insse.ro/
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Lungimea conductelor de gaze natural însumează un total de 640,3 km pe teritoriul judeţului 

Galaţi, împărţit ca în figura de mai jos.  

 
Fig. 23. Lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor în judeţul Galaţi în km, anul 2013 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor preluate de la INS, disponibil la www.insse.ro 

 

Fig.24. Lista consum de gaze la nivelul judeţelor regiunii  Galaţi în km, anul 2013 

Regiuni de dezvoltare si judete Anul 2013 

Braila 84440 

Buzau 147796 

Constanta 258931 

Galati 697593 

Tulcea 41618 

Vrancea 68170 

Regiunea SUD-EST 1298548 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor preluate de la INS, disponibil la www.insse.ro 

 

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est, judeţul Galaţi se află pe primul loc în consumul de 

gaze naturale, având un procent de 54%, urmat de judeţul Constanţa cu 258931 mii mc pe 
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locul doi reprezentând 20%  şi judeţul Buzău cu 147796 mii mc pe locul trei cu un procent 

de 11%.  

 

B.5.  Energie regenerabilă  

 

Sursele regenerabile de energie contribuie semnificativ asupra calităţii aerului, diminuarea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, protejarea mediului natural în contextul general.  Un alt 

aspect important pozitiv al utilizării surselor regenerabile este acela de creştere a securităţii 

şi independenţei energetice din punct de vedere economic cât şi la crearea de noi locuri de 

muncă şi accesibilitate pentru dezvoltarea mediului de afaceri la nivel social.  

La nivelul judeţului Galaţi, energia regenerabilă se regăseşte prin energia solară, energia 

eoliană şi cea rezultată din arderea sau descompunerea bio-masei din deşeuri agricole sau 

reziduuri menajere urbane.  

Deşi prezintă un potential ridicat în ceea ce priveşte utilizarea surselor regenerabile de 

energie (SRE), aceasta nu este valorificată suficient la nivelul judeţului Galaţi. Proiecte de 

dezvoltare pentru centrale fotovoltaice sunt prezente în câteva localităţi din sud, în acelaşi 

timp exitând şi iniţiative de proiecte pentru utilizarea energiei solare în scopul încălzirii apei 

calde menajere.  

În ce priveşte energia eoliană, judeţul Galaţi prezintă o aşezare favorabilă unei astfel de 

dezvoltări, dezvoltare concretizată deja prin instalaţii eoliene existente la estul judeţului, 

racordate deja la reţeaua electrică a judeţului . 

Din punct de vedere al utilizării bio masei, aceasta se regăseşte la nivel crescut în mediul 

rural, mai ales prin biomasa de tip agricol. Planteleoleaginoase, sfecla de zahăr, cartoful şi 

cerealele sunt culturi necesare producerii de biocomustibili. Un dezavataj îl constituie 

necessitate de suprafeţe mari de teren pentru creşterea producţiei. În scopul promovării 

utilizării energiei alternative sunt necesare eforturi şi la nivel administrative, prin dezvoltarea 

şi aplicarea de programe pentru energia durabilă, în special pentru eficientizarea energiei, 

utilizarea extinsă a surselor regenerabile de energie dar şi reducerea impactului asupra 

mediului.   
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B.6.  Societatea informaţională 

 

Procesul de competitivitate este strâns legat de dezvoltarea sectorului de 

cercetare-dezvoltare. Însă legătura cu mediul economic este încă insuficientă, nefiind o 

valoare semnificativă pentru dezvoltarea economică regională. Situaţia pe viitor, odată cu 

economia bazată pe cunoaştere, a clusterelor industrial şi a celor din domeniul cercetării, va 

fi necesară accelerarea procesului de transfer tehnologic.  

Societatea informaţională înregistrează o creştere privind implementarea sa pe teritoriul 

judeţului Galaţi. Există însă anumite obstacole privind dezvoltarea rapidă a acestui sector, 

cum ar fi cerere deficitară, putere redusă de cumpărare, influenţând de asemenea şi 

limitarea accesibilităţii la utilizare.  

Singurul parc tehnologic din ţară se află în judeţul Galaţi (Parcul Software) şi are ca scop 

dezvoltarea sectorului industrial, a tehnologiilor de vârf şi a creării unei accesibilităţi crescute 

de transfer de tehnologie şi informaţie. 

La nivel de salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare, se observă o reducere a 

numărului de cercetători la jumătate, scăzând mai ales de la 669 în 2010 la 397 în 2011.  
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Fig. 25. Evoluţia numărului de salariati din activitatea de cercetare-dezvoltare la judeţului Galaţi, în 2008-2012 

  
Sursa. Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute de la INS, disponibil la www. Insse.ro 

 

Fig. 26. Salariati din activitatea de cercetare-dezvoltare la nivelul regiunii Sud-Est şi a judeţului Galaţi, în anul 2012 

 
Sursa. Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute de la INS, disponibil la www. Insse.ro 

Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012

Cercetatori 703 636 669 397 349

Tehnicieni si asimilati 138 124 114 15 34

Alte categorii de salariati 59 34 29 46 5
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3.2.3. Infrastructura de transport urban durabil  

 

Dinamica economiei şi a societăţii este influenţată destul de intens de către infrastructura de 

transport, prin complexitatea şi potenţialul său material, uman şi tehnologic. Transportul 

reprezintă un prim element în viaţa economică şi socială, ţintind spre un progres la nivel 

general, prin dezvoltarea şi evoluţia societăţii.  

„Transportul reprezintă un factor important în dezvoltarea socio-economică, care însă dacă 

nu este dezvoltat în mod durabil impune costuri semnificative pentru societate în ceea ce 

priveşte impactul asupra mediului şi sănătăţii. „  

Parlamentul European în martie 2008 trăgea un semnal de alarmă asupra sectorului 

transporturilor din punct de vedere al ocupării forţei de muncă la nivel de creştere şi inovaţie 

şi “consideră că o mobilitate garantată, sigură şi la îndemâna tuturor constituie o cerinţă 

fundamentală a stilului nostru de viaţă.”  

O treime din consumul total de energie din Uniunea Europeană este legat de sectorul 

transporturilor, cu excepţia transporturilor maritime şi a celui pe conducte. Transportul 

rutier, cu o pondere de 83%, este modul de transport care consumă cel mai mare volum de 

energie. 

Strategia privind transportul durabil trebuie să urmărească îmbunătăţirea continuă a calităţii 

vieţii, prin realizarea unui sistem de transport modern care să fie sustenabil, atât din punct 

de vedere economic şi social, cât şi din punct de vedere al mediului. 

Zonele urbane au devenit în ultimul timp din ce în ce mai aglomerate în ceea ce priveşte 

traficul, producând schimbări majore în distribuţia modală a transportului. Utilizarea 

frecventă a automobilului în detrimentul transportului public a creat o astfel de situaţie.  

Statisticile arată că emisiile de CO2 sunt produse în procent de 40% de către traficul urban. 

Un alt procent de 70% reprezintă celelalte emisii poluante ce provin de la autovehicule. 

Aglomerările urbane din zonele metropolitane folosesc 1% din PIB-ul Uniunii Europene, şi 

trebuie abordată prin principiul subsidiarităţii, prin implementarea unei strategii de 

cooperare şi coordonare la nivel European.  
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Crearea unui sistem de mobilitate optim trebuie creat prin folosirea întregii varietăţi a 

mijloacelor de transport cât şi organizarea unei conexiuni perfecte la nivelul diferitelor tipuri 

de mijloace de transport în comun sau individuale.  

Măsurile ce trebuie implementate să promoveze inovaţiile tehnologice, a infrastructurii 

existente ţinând cont de cerere cât şi implementarea unui anumit concept de codiviziune (car 

sharing) sau în comun (car pooling) dar şi soluţii referitoare la lucrul la domiciliu.  

În urma analizelor realizate asupra judeţului Galaţi, s-a constatat faptul că mediul urban, în 

special zonele urbane aglomerate prezintă probleme legate de congestionarea traficului de-a 

lungul anumitor artere rutiere principale, ducând astfel la o creştere a gradului de poluare 

atmosferică şi fonică, şi în acelaşi timp o reducere a gradului de mobilitate. O primă 

consecinţă a acestei probleme ar mai fi de asemenea şi scăderea atractivităţii unei asemenea 

zone urbane.   

Pentru a se dezvolta comunităţile urbane din municipiile şi oraşele judeţului cât şi 

conexiunea cu celelalte UAT-uri, trebuie să promoveze o strategie bazată pe proiecte şi 

programe operaţionale care să funcţionează într-un cadru coerent şi coordonat la niveul 

administraţiei publice, printr-un management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să 

identifice şi să dezvolte oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii. Definirea 

obiectivelor strategice şi transpunerea lor în programe ţin atât de autorităţile locale ale 

judeţului Galaţi, cât şi de capacitatea comunităţii de a se implica în dezvoltarea judeţului.  
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4.  CONEXIUNI LOCALE TERITORIALE LA NIVEL SUB-REGIONAL ȘI 

FRONTALIER  

 

4.1. Legături directe Municipiul Galaţi-Municipiul Brăila 

 

4.1.1. Context naţional 

 

Judetul Galati este asezat în Sud-Estul tarii între 45°25' si 46°10' latitudine Nordica, 27°20' si 

28°10' longitudine Estica. În partea de Nord se margineste cu judetul Vaslui, la Est, Prutul 

formeaza granita naturala cu Republica Moldova, spre Sud, Dunarea stabileste limita cu 

judetul Tulcea, la Sud-Vest, pe linia Siretului, are ca vecin judetul Braila, iar la Vest si 

Nord-Vest, în mare parte pe cursul aceluiasi râu, se învecineaza cu judetul Vrancea. 

Distantele dintre municipiul Galati si principalele repere cu impact economic din zons si de 

asemenea, distantele dintre municipiul Galati si localitatile din judet pot fi consultate în 

tabelul de mai jos. 

Distanta fata de capitala este de 257 km pe sosea, conform informatiilor oferite de Harta 

rutiera a României.   

Municipiul poate dezvolta relatii comerciale internationale gratie localizarii la aproximativ 11 

km de punctul vamal Giurgiulesti, la 59 km de cel de la Oancea, care fac legatura cu 

Republica Moldova si la 90 de km de punctul vamal Ismail, care face legatura cu Ucraina. 

 

Fig. 27. Distanta între municipiul Galati si principalele repere cu impact economic din zona, km pe sosea: 

Reperul Km 

Constanţa 191 

Iaşi 242 

Bucureşti 257 

Punctul Vamal Galaţi (RO) – Giurgiuleşti (RM) (rutier, feroviar, portuar) 11 
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Reperul Km 

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

Punctul Vamal Ismail, Tulcea (portuar) 90 

Odessa 290 

Cahul 60 

Chişinău 233 

Sursa. Harta rutieră a României 

 

Fig. 28. Incadrarea teritoriala a zonei studiate la nivel national 

 

Sursa. Prelucrare proprie 

 

Judeţul este cuprins în regiunea de dezvoltare Sud-Est, care este a doua ca mărime dintre 

regiunile României. Potenţialul de dezvoltare al regiunii este deosebit de complex având 

deopotrivă zone montane, zone de câmpie, zone litorale şi un traseu major al Dunării 

inferioare.  

Regiunea Sud - Est aparține provinciei fizico-geografice a Europei răsăritene, sub provincia 

ponto-danubiană. Aceasta este situată în partea central-estică a României, între 43º 46’ şi 46 

º 10’ latitudine nordică şi între 26º 22’ și 29º 31’ longitudine estică, având graniță comună cu: 
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Bulgaria la sud; Regiunea Sud-Muntenia la sud şi sud-vest; Regiunea Centru la vest; Regiunea 

Nord la nord; Republica Moldova şi Ucraina la nord-est şi granița naturală cu Marea Neagră la 

est pe o lungime de 245 km. 

Cu o suprafață de 35731,64 km2, reprezentând aproximativ 15% din suprafața României, 

Regiunea Sud-Est este a doua ca mărime din România. 

 

Fig. 29. Regiunea Sud-Est 

 

Sursa. P.A.T.J – Judeţul Brăila 

 

Din punct de vedere geografic şi istoric, Regiunea Sud-Est reprezintă locul de îmbinare dintre 

Moldova, Muntenia şi Dobrogea, aflată astfel la confluența istoriei şi culturii naționale.   

Regiunea este străbătută de importante coridoare de transport care asigură legătura 

centrelor urbane cu capitala ţării. 
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În cee ace privește rețeaua trans-europeană de transport (TEN-T), este vorba de un proiect al 

Uniunii Europene ce prevede crearea unei rețele complete de transport auto, feroviar și 

naval. Rețeaua urmează să conecteze pe teritoriul Uniunii Europene infrastructura de 

transport, telecomunicații și energie a statelor membre. Crearea acestor rețele are ca 

obiectiv, alături de interconectarea rețelelor naționale, și stabilirea de legături între punctele 

periferice ale Uniunii Europene și zona sa centrală. 

Construcția rețelei trans-Europene de transport reprezintă un factor major pentru stimularea 

competitivității economice și dezvoltării durabile a Uniunii Europene care contribuie la 

implementarea și dezvoltarea Pieței Interne, precum și la creșterea coeziunii economice și 

sociale.13 

 

Fig. 30. Coridoarele de transport pan-europene (în Europa)

 

Sursa: Ministerul Transporturilor 

 

Rolul celor zece coridoare pan europene de transport este de a crea legaturi între Europa de 

Vest si Europa de Est, cât și între statele din Europa de Est. Fiecare corridor are o 

componentă rutieră şi  una  feroviară, cu excepția Coridorului VII, care este reprezentat de 

segmentul de Dunăre în aval de Viena.  

Guvernulă României consideră țara noastră ca fiind privilegiată datorită poziției sale 

                                                 
13 Sursa: http://ro.wikipedia.org 
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geostrategice favorabile, putând astfel fi considerată ca punct cheie pentru transportul 

continental şi intercontinental de-a lungul principalelor linii pe direcțiile Vest – Est şi Nord – 

Sud, întrucât trei din cele zece coridoare trans-europene o traversează. De fapt, România se  

află la intersecția a două dintre aceste coridoare; coridoarele IV şi IX sunt asemănătoare în  

ceea ce priveşte căile ferate şi rutiere iar coridorul VII reprezentat de Dunăre.  14 

România este traversată de coridoarele IV (Berlin/Nurenberg – Praga – Budapesta – Arad – 

Bucuresti – Constanţa – Istanbul - Salonic), VII (Dunărea, cu braţul Sulina şi Canalul 

Dunăre-Marea Neagră) şi IX (Helsinki - St.Petersburg – Moscova – Pskov – Kiev – Ljubasevka – 

Chişinău – Bucuresti – Dimitrovgrad - Alexandroupolis). 

Fluviul Dunărea contribuie la definirea potenţialului ridicat teritorial al regiunii de Sud est, 

dar reprezintă de asemenea o barieră pentru dezvoltarea sa din mai multe aspecte. De pildă, 

nu există o legătură directă între Brăila şi Constanţa. 

 

Fig. 31. Harta Regiunii de dezvoltare Sud- Est – Reţeaua TEN-T rutieră 

 

Sursa: ADR SE 

                                                 
14

 Sursa: http://www.mt.ro/traceca/retele_cor.html 
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Fig. 32. Coridoarele internaţionale de transport IV, VII şi IX 

 

Sursa: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, PND 2004-2006 

 

Unele drumuri naţionale continuă mari artere rutiere europene (codificate cu iniţiala E): 

• E60, care străbate Franţa, Austria, Slovacia, Ungaria, intră în ţară prin Oradea, străbate 

regiunea de la vest la est şi se opreşte la Constanţa; 

• E85, care străbate Grecia, Bulgaria, intra în ţară prin Giurgiu, străbate partea de 

nord-vest a regiunii trecând prin Buzău şi Focşani; 

• E87, care străbate Turcia, Bulgaria, intră în ţară prin Vama Veche, străbate Dobrogea de 

la sud la nord, trecând prin Constanţa şi se opreşte la Tulcea; 

• E70, care străbate Spania, Franţa, Italia, Croaţia, Serbia, intră în ţară prin Stamora 

Moraviţa şi străbate regiunea de la vest la est ajungând la Constanţa; 

• E581, care străbate partea de nord a regiunii pe linia Galaţi-Tecuci. 

Drumul european E581 este o cale secundară a transporturilor rutiere din Europa şi se 

formează la Tişiţa, aproape de Mărăşeşti, din Drumul European E85, continuându-se prin 

Tecuci, Bârlad, Huşi, Albiţa, Chişinău, Tiraspol, Odessa, unde se întâlneşte cu drumurile 

europene E87 şi E95.  

Pe teritoriul României şi al Republicii Moldova, Drumul european E581 este o componentă a 



 

 

Accesibilitatea județului Galați la nivel naţional, regional, frontalier, d.p.d.v. spațial și economic;  
 implicații privind dezvoltarea conexiunilor teritoriale între comunitățile locale din județ           

 

  pag. 74  

coridorului IX european (cale ferată şi şosea, pe o distanţă de 3400 de km): Helsinki - Sankt 

Petersburg - Moscova - Kiev - Chişinău - Bucureşti - Dimitrovgrad - Istanbul - Alexandropolis. 

Municipiul Galaţi este traversat şi de drumurile naţionale DN2B, care leagă oraşul Buzău de 

Galaţi, DN22B situat pe digul dintre Galaţi şi Brăila şi DN 26 care leagă oraşul Galaţi de Bârlad, 

practic de regiunea Nord Est. 

 

Fig. 33. Distanţe din Galaţi către celelalte reşedinţe de judeţ din regiune, în kilometri 

Plecare Destinaţie Km 

Galaţi Brăila 32 

Galaţi Bucureşti 241 

Galaţi Buzău 136 

Galaţi Constanţa 191 

Galaţi Tulcea 80 

Galaţi Focşani 88 

Sursa: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, PND 2004-2006 

 

Municipiul Galaţi se află la distanţe relativ scurte de celelalte reşedinţe de judeţ din regiunea 

Sud Est şi la 241 de km de capitală. O parte din distanţa spre Bucureşti poate fi parcursă pe 

A2, autostrada Soarelui. 

În general, conectivitatea cu rețelele TEN-T trebuie îmbunătățită, traficul desfașurându-se cu 

dificultate în condițiile actuale, acestea nefiiind adaptate la traficul intens de pe aceste artere.  

Îmbunătățirea stării drumurilor va avea un impact major în reducerea timpului călatoriei 

pentru pasageri şi bunuri şi în acelaşi timp va aduce importante beneficii mediului prin 

diminuarea poluării.15 

Se dorește sprijinirea și îmbunătățirea infrastructurii fluviale care va contribui și la 

dezvoltarea relațiilor comerciale dintre regiunea de Sud – Est și restul Europei, proces 

susținut și de apropierea județului de Coridorul VII Pan European, legat de Canalul Rhin – 

Main, ce constituie principala arteră de infrastructură fluvială a Uniunii Europene.  

În cee ace privește apropierea județului de Coridorul IX Pan European reprezintă de 

asemenea un punct forte al județului Galați. Îmbunătățirea condițiilor de transport rutier și 

                                                 
15

 Sursa: http://www.adrse.ro/ 
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feroviar pe distanța dintre Galați și Coridorul IX, prin construirea unor artere rutiere noi sau 

menținerea rutei actuale de acces la un nivel ridicat de eficiență va avea cu siguranță efecte 

benefice asupra dezvoltării economice a județului, Regiunii de Sud – Est și implicit a țării. 

 

REŢEAUA REGIONALĂ DE CĂI FERATE 

 

În 2005, la nivelul României existau cca 10.948 Km căi ferate, Regiunea SE având 1.750, ceea 

ce înseamnă 15,98% din total, situând Regiunea pe locul II la nivel naţional şi pe locul IV din 

punctul de vedere al densităţii liniilor la 1000 de Km. Regiunea este străbătută de două 

magistrale feroviare: Bucureşti-Galaţi (700) şi Bucureşti-Mangalia (900), care se leagă mai 

departe cu trasee internaţionale. 

Reţeaua TEN-F(feroviar) iniţială de pe teritoriul României în Regiunea Sud-est: 

1. Curtici - Arad - Simeria - Vinţu de Jos - Alba Iulia - Coşlariuă - Copşa Mică - Braşov 

-Ploieşti-Bucureşti- Feteşti- Medgidia - Constanţa; 

2. Ungheni – Cristeşti Jijia- Iaşi- Paşcani- Bacău- Adjud - Mărăşeştiă- Focşani- 

Buzău-Ploieşti- Bucureşti- Giurgiu; 

3. 3.Buzău- Făurei- Brăila– Galaţi- Reni; 

Coridoarele feroviare mai sus amintite se suprapun peste reţeaua naţională astfel: 

Reţea de bază: 

- Săhăteni– Buzău– Râmnicu Sărat– Focşani– Mărăseşti– Adjud – Şişcani.Jud. Bacău 

(Sascut), prin Magistrala principală M 500; 

- Medgidia – Constanţa – Mangalia – Graniţă cu Bulgaria, prin magistrala principală  

- M 800. 

Reţea extinsă: 

- Făurei– Brăila– Barboşi- Galaţi→graniţă cu Republica Moldova, prin Magistrala 

secundara M 700; 

- Buzău – Făurei – Bărăganu →Ţăndărei – Feteşti – Cernavodă prin Magistrala 

- secundară M 702. 
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Cele mai importante noduri de cale ferată în regiune sunt: Făurei, Buzău şi Barboşi, care 

asigură tranzitul spre capitala ţării, Moldova şi Dobrogea. 

 

Fig. 34. Reteaua TEN-T feroviara-Regiunea Sud-Est 

 

Sursa: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, PND 2004-2006 

 

TRANSPORTUL NAVAL 

 

La nivelul regiunii Sud Est, transportul fluvial-maritim este prezent în Sulina, Tulcea, Galaţi şi 

Brăila. Pe teritoriul oraşului Galaţi se află unul dintre cele 4 porturi dunărene din reţeaua TEN, 

iar oraşul este străbătut de o serie de drumuri naţionale, regionale şi judeţene. Complexul 

portuar este alcătuit din Portul Docuri, Portul Bazinul Nou, Portul Comercial Vechi şi Portul 

Mineralier. Portul Galaţi este strict un port industrial, iar principalii operatori portuari sunt 

S.C. Port Bazinul Nou S.A. Galaţi, S.C. Port Docuri S.A. Galaţi, S.C. Romportmet S.A. Galaţi, S.C. 

Trans Europa S.A. Galaţi, S.C. Trans Europa Port SRL Galaţi, S.C. Unicom Oil Terminal S.A. 

Galaţi. 

Portul Galaţi se întinde pe o suprafaţă de 865 mii mp şi dispune de 56 de dane de 

operare.Portul este conectat la reţeaua feroviară, infrastructura de acces având o lungime în 

raza portului de 12,34 km, pe ecartament standard şi câteva linii pe ecartament larg, rusesc, 

în lungul danelor de operare, dar care nu sunt utilizate în prezent. Principalii operatori 
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portuari ce îşi desfăşoară activitatea în port sunt: Metaltrade, Romportmet, Trans Europa 

Galaţi, Unicom Oil Terminal, care aparţine grupului Unicom Group ce deţin e şi operatorul 

feroviar Unifertrans, etc. Operatorul Metaltrade a finalizat în 2009 construcţia unui modern 

terminal de containere ce se conectează la facilităţi din Ucraina şi Republica Moldova printr-o 

linie cuecartament larg, rusesc, aflată o parte în administrarea APDM şi o parte a CFR SA dar 

care este inutilizabilă pe sectorul ce aparţine CFR SA. Portul Galaţi este singurul port care 

dispune şi de linii ferate cu ecartament larg, precum şi posibilităţi de 

transpunere/transbordare a vagoanelor, fapt c e îi conferă un avantaj pentru derularea 

activităţii de transport intermodal.  

Portul Brăila are o suprafaţă totală de 390 mii mp şi un număr de 25 de dane de 

operare.Principalii operatori portuari din Brăila sunt Hercules Brăila, Trans Europe Port 

(ŢEP),Cerealcom Brăila, Romanel, etc. 

 

Fig. 35. Porturi Dunărene 

 

Sursa: http://ria.org.ro/ria/images/platina/danube/porturi%20dunarene.pdf 

 

TRANSPORTUL AERIAN 

 

Regiunea beneficiază de 4 aeroporturi – unul internaţional – Mihail Kogălniceanu din 

Constanţa, unul la Tulcea (funcţionează pentru curse charter), un aeroport utilitar la Tuzla şi 

unul la Buzău.  

http://ria.org.ro/ria/images/platina/danube/porturi%20dunarene.pdf
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La Galaţi există un aerodrom utilitar în nordul oraşului (Baza Pegas Galaţi), folosit în scopuri 

utilitare, sportive şi de agrement, însă există planuri pentru construirea unui aeroport 

internaţional numit Dunărea de Jos ce va fi comun cu Brăila. 

 

Fig. 36. Porturi Dunărene 

 

Sursa: http://intrebari-si-raspunsuri.ro/aeroporturi-România/ 

 

Master Planul General de Transport are rolul de a oferii o strategie clară de dezvoltare a 

sectorului de transport din România pentru următorii 20 de ani. Pentru a putea fi valorificat, 

acesta trebuie să ofere soluții implementabile pentru problemele și cerințele sectorului de 

transport din România. 

În ceea ce priveste Master Planul General de Transport s-au identificat proiectele incluse în 

Scenariul de Referință, pentru fiecare sector din judeţul Galaţi : 

 

Sector rutier 

 Reabilitare DN24 limita Galați/Vaslui-Crasna si DN24BCrasna-Albita; 

 Lot 1: km 51+000 (de la limita de județ Galați si Vaslui –DN 24 km 90+000; 

 Lot 2: DN 24 km 90+000 – DN 24 km 105+070 (localitatea Crasna) si DN 24B km 

22+000; 

 Lot 3: DN 24B km 22+000 – DN 24B km 47+881 (vama Albița); 

http://intrebari-si-raspunsuri.ro/aeroporturi-România/
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Sector intermodal 

 Construire terminal intermodal în Portul Galați Bazinul Nou; 

 Construire terminal intermodal în Portul Galați Docuri; 

Sector porturi 

 Terminal pentru mărfuri vrac și mărfuri paletizate în Port Bazinul Nou Galați; 

 Modernizarea infrastructurii portuare în porturile Dunării maritime - Etapa I – Port 

Galați; 

 Lucrări de infrastructură portuară în Portul; 

 Galați - Cheu Dana 32 Port Docuri; 

 

Sector feroviar 

 Modernizarea unor staţii de cale ferată importante din România. Etapa a V-a GALAȚI: 

Tg. Ocna, Salina, Adjud, Făurei;  

 

Sector cai navigabile 

 Imbunatatirea conditiilor de navigatie pe sectorul comun Romano-Bulgar al Dunarii 

 Modernizare si remotorizare remorcher maritim multifunctional cu clasa de gheata 

Perseus - 6.600 CP 

 Tanc autopropulsat motorina si uleiuri  

 Salvator fluvial multifuncțional de 1600 CP 

 Navă de semnalizare 

 Pilotine maritime 

 Pilotine fluviale  

 

Facilități privind transportul intermodal fluvial 

Căile navigabile interne cum ar fi Fluviul Dunărea permite transportul de mărfuri în 

containere prin moduri sustenabile. Este necesară modernizarea infrastructurii de transport 

intermodal pentru a maximiza potențialul de transport containere prin nave capabile să 

navigheze pe rețeaua de căi navigabile interne din România. 

Pentru a facilita transportul regulat și fezabil al containerelor de mărfuri pe Dunăre 

propunem echiparea porturilor cu echipamente moderne de manipulare a containerelor. 
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Aceste porturi au fost identificate ca făcând parte din Rețeaua Europeană TEN-T, iar 

facilitățile de transport intermodal vor înlesni transferul containerelor între nave, vehiculele 

rutiere sau vagoane tren după preferința clientului. Această rețea de terminale tri-modale va 

deservi nevoile industriei intermodale în deceniul următor și va oferi un terminal 

corespunzător într-o zonă geografică receptivă. 

 

Terminal Intermodal în Portul Galați ( Bazinul Nou și Zona Docuri) 

Ca poartă de intrare către platforma portuară Galați exită o potențială conexiune către 

sistemul de 

transport Ponto-Baltic care asigură accesul către Nord-Est și Marea Neagră. Terminalul 

intermodal va 

cuprinde integrarea clădirilor existente și a celor noi și va crea legături îmbunătățite cu 

transportul rutier și feroviar spre zona de influență a terminalului (Coridorul IX 

Pan-European). Acest lucru va permite operarea trenurilor de tip “vagon unic “ cu 

transbordare directă din/în nave. Terminalul va fi echipat cu facilități RO-RO pentru camioane. 

Vor fi asigurate servicii de logistică și se va crea spațiu pentru distribuție și asamblare. 

 

Modernizarea și /sau construcția unui terminal intermodal în bazinul fluvial 

Giurgiu/Oltenița și zona București. 

Giurgiu și Olteniţa sunt porturile la Dunăre în vecinatatea municipiului București, care oferă 

posibilitatea containerelor care sunt destinate, sau urmează a fi livrate către București, să fie 

operate sau descărcate din navele de pe Dunăre. Se propune construirea cel puțin a unui 

terminal într-una dintre cele șase locații principale din bazinul fluvial Giurgiu/Oltenița și zona 

București. Acest lucru va include modernizarea și/sau construirea unui terminal intermodal 

care să cuprindă cel puțin 6-8 hectare cu o lungime minimă utilă de 750m a liniilor de cale 

ferată și o conexiune rutieră spre cel puțin două direcții. 

Sistemul feroviar din România se imparte în opt zone regionale. O abordare optimală ar fi 

considerarea a câte un terminal intermodal la o distanță de o oră de condus pentru 

vehiculele de transport marfă, pentru fiecare dintre aceste regiuni. Cu toate acestea, pe 

termen mediu este important să dispunem de o infrastructură bună pentru a face față unui 

volum mare de marfă. Proiectele următoare, care au fost incluse în Scenariul “Do 

Something“ tind să încurajeze transportul intermodal în România. 

Tabelul arată că implementarea proiectelor are ca efect creșterea traficului de mărfuri în 



 

 

Accesibilitatea județului Galați la nivel naţional, regional, frontalier, d.p.d.v. spațial și economic;  
 implicații privind dezvoltarea conexiunilor teritoriale între comunitățile locale din județ           

 

  pag. 81  

porturile dunărene, care poate ajunge până la 146%. Traficul de mărfuri în container va 

crește până la 104%, iar cel de mărfuri fără container până la 146%.16 

 

Fig. 37. Listă mărfuri containerizate (tone operate) 

Containerizate 
(Tone operate) 

Scenariu de referinţă 2020 Do something 2020 

Galaţi 32,476 85,321 

Tulcea 496 1,160 

Brăila 21,330 0 

Giurgiu 8,931 42,090 

Călăraşi 8,993 17,200 

Olteniţa 5,314 857 

Corabia 5,170 5,389 

Drobeta Turnu Severin 1,064 20,180 

Calafat 2,464 3,946 

Orşova 0 0 

Sursa: Raport preliminar asupra Master Planului pe termen scurt Mediu si Lung 

 

Prin implementarea proiectelor din Scenariul “Do Something”, traficul de mărfuri în 

container (tone) în Portul Galați va crește până la 163% în Scenariul de Referință. În Portul 

Giurgiu traficul de mărfuri în container (tone) va crește pânâ la 371%. În celelalte porturi 

precum Călărași și Drobeta Turnu Severin sunt prevăzute creșteri semnificative. Aceste 

schimbări pot fi supraestimate, întrucât depind de libertatea expeditorului mărfii de 

schimbare a porturilor, spre exemplu din porturile din Bulgaria și Ucraina către porturile din 

România. Previziunile finale pot scădea, însă datele preliminare indică potențialul de creștere 

a volumului de mărfuri. Porturile Oltenița și Brăila prezintă o scădere de tonaj.17 

 

Fig. 38. Listă mărfuri containerizate (tone operate) 

Necontainerizate 

(tone operate) 

Scenariul de referinţă 2020 Do something 2020 

Galaţi 2,531,239 6,595,149 

Tulcea 642,685 710,651 

Brăila 513,420 0 

Giurgiu 106,411 4,637,471 

Călăraşi 174,340 216,099 

Sursa: Raport preliminar asupra Master Planului pe termen scurt Mediu si Lung 

 

 

                                                 
16 Sursa: Raport preliminar asupra Master Planului pe termen scurt Mediu si Lung 
17 Sursa: Raport preliminar asupra Master Planului pe termen scurt Mediu si Lung 
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4.1.2. Context judeţean 

 

În anul 2008, lungimea totală a reţelei de drumuri publice din România a fost de 81.693 km, 

distribuţia fiind relativ uniformă pe întreg teritoriul ţării. Reţeaua de drumuri a regiunii şi 

densitatea reţelei în regiune şi în fiecare judeţ al regiunii, împreună cu principalele 

caracteristici ale condiţiilor acestora sunt prezentate în următorul tabel: 

 

Fig. 39. Drumurile publice la nivel naţional RO, regional S-E şi judeţean, 2000-2007-2008 

 

Sursa: Direcţia Regionala de Statistica Brăila 

 

Lungimea drumurilor publice din regiune era, în anul 2013, de 10.926 km, ceea ce situează 

regiunea pe locul IV la nivel naţional; din totalul drumurilor publice regionale erau 
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modernizate numai cca 20% din regiunea ocupând ultimul loc la nivel naţional. Indicatorul 

foarte scăzut pentru judeţul Tulcea nu este relevant pentru un judeţ din a cărui suprafaţă 

aproape jumătate o reprezintă Delta Dunării. 

La nivel regional, problemele întâmpinate de reţeaua de drumuri sunt: calitatea slabă a 

drumurilor, sistemul deficitar de iluminare şi marcare stradală. Situaţia drumurilor în mediul 

rural este critică, majoritatea localităţilor rurale neavând drumuri pietruite sau asfaltate. 

 

Fig. 40. Încadrarea teritorială a județelor Braila si Galati 

 

Sursa: Prelucrare proprie 

 

Dezvoltarea sistemului bipolar Brăila – Galaţi la confluenţa Dunării cu Siretul a generat pe de 

o parte o puternică dezvoltare comencială, industrială şi a serviiilor, rezultând o concentrare 
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urbană care, coroborată cu exploataţia agricilă de anvergură a unui vast teritoriu înconjurător 

a condus la disparităţi majore intre această aglomeraţie urbană, a doua ca mărime din ţară şi 

spaţiul rural înconjurător. Municipiul Tulcea, de mai mică importanţă în context imediat de 

vecinătate judeţeană administrativă, legat de teritoriul periurban considerat şi prin calea 

navigabilă a Dunării fluviale si maritime (Coridorul Pan European de Transport VII), nu 

reușește să constituie un pol de echilibru cu sistemul urban amintit mai sus. Din aceste 

motive, impactele zonei periurbane se resimt pe teritorii transjudeţele, la nivelul regiunii de 

dezvoltare, corelate cu cele ale Municipiului Constanţa. 

Cu toate acestea, potenţialul de dezvoltare la nivel interjudeţean este real, în condiţiile 

creșterii inter-accesibilităţii şi a conexiunilor eficiente prin căi de comunicaţie rapidă cu restul 

teritoriului naţiona şi european. Această condiţie îndeplinită, crează premisele activării 

sistemului Brăila –Galaţi – Tulcea ca motor al dezvoltăriii pentru o vastă regiune a celor trei 

judeţe vecine sistemului analizat. 

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. 

 

Fig. 41. Coridorul VII Pan European, cf. „Strategia de dezvoltare a judetului Galați-2010” 

 

Sursa www.unece.org 

 

http://www.unece.org/
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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. 

 

Fig. 42. Coridorul IX Pan European, cf.„Strategia de dezvoltare a judetului Galați-2010” 

 

Sursa www.unece.org 

 

4.1.3. Context zonal 

 

Principalele artere rutiere ce deservesc sistemul Braila-Galati: 

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

http://www.unece.org/
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Căile de comunicaţie rutieră sunt bine reprezentate în teritoriu prin opt drumuri naţionale, 

dintre care trei principale 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 

Teritoriul judeţului este tranzitat de 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 

 

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%). 

 

Fig. 43. Reteaua feroviara a judetului Galaţi 

 

Sursa. CFR 
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Teritoriul studiat este deservit de urmatoarea cale ferata:  

1. magistrala 700 Bucureşti – Urziceni – Brăila - Galaţi cale ferată dublă electrificată:  

- sectorul Făurei – Brăila – Galaţi –reţeaua TEN-F cale ferată simplă neelectrificată:  

- sectorul Făurei – Urziceni – Bucureşti; 

 

Fig. 44. Reţeaua feroviară a judeţului Brăila şi vecinătăţile 

 

Sursa: Compania Naţională de Căi Ferate 

 

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. 
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Sistemul urban Brăila-Galaţi va deveni poartă a Uniunii Europene către Est şi platformă 

logistică de nivel continental. 

Regenerarea Sistemului Galaţi-Brăila ca al doilea pol competitiv al României, construit pe 

valorificarea rolurilor tradiţionale în teritoriu, a patrimoniului cultural şi natural,  la 

întretăierea marilor axe de interes continental, cel mai important port pe  Dunărea de Jos, 

hub la graniţă de Est a Uniunii Europene.  

Elemente de potential de dezvoltare a sistemului Braila –Galati: 

 

Elementele de mediu şi ale cadrului natural: 

- cursul Dunarii reprezinta - element de potential - structureaza dezvoltarea 

teritoriului; 

- doua porturi maritime (Braila şi Galati) şi culoarului navigabil fluvialo-maritim;  

- concentrarea celor doi poli urbani intr-un teritoriu restrans- relatie permanenta de 

cooperare şi competitie, a favorizat dezvoltarea unor activitati cu potentisl evolutiv a 

teritoriilor invecinate; 

 

Patrimoniul natural, construit şi peisajul :  

- potenţialul natural si antropic deosebit de valoros (in special Balta Mică a Brăilei, 

Lunca Dunării, Lacul Sărat, Lacul Brateș, Lunca Siretului); 

- potenţialul de cooperare cu teritoriile invecinate arealului periurban - prin integrarea 

în reţele turistice; 

 

Reteaua de localitati:  

- existenţa celei mai mari aglomerări urbane a României, după București;  

 

Infrastructurile tehnice majore 

- potenţial de realizare a unui nod intermodal de transport (rutier, cale ferata, aeroport, 

navigatie fluviatil-maritima) de marfuri si calatori; 



 

 

Accesibilitatea județului Galați la nivel naţional, regional, frontalier, d.p.d.v. spațial și economic;  
 implicații privind dezvoltarea conexiunilor teritoriale între comunitățile locale din județ           

 

  pag. 89  

- configuratia radiala a sistemului de circulatie auto si C.F. pentru arealul vestic, confera 

zonei o accesibilitate satisfacatoare; 

- existenta unor magistrale de transport - energiei electrice, gaze si produse petroliere; 

- construirea podului peste Dunăre din nordul Brăilei; 

- realizarea drumului expres Brăila – Galaţi; 

- realizarea aeroportului internaţional Brăila-Vădeni; 

- cel mai important sistem de porturi fluviale al Dunării de Jos situat pe coridorul IX, 

conectat la coridoarele IV şi VII şi în Zona Bazinului Mării Negre; 

 

Structura Socio - Demografică  

- resurse importante de capital uman (forţa de muncă) cu un bun nivel de pregătire 

profesională; 

- densitatea foarte mare a populaţiei;  

- grad de urbanizare ridicat; 

 

Activităţile economice: 

- existenta bazei pentru activităţi industriale; 

- existenta potenţialului agricol; 

- zona dintre Brăila şi Galaţi poate deveni deosebit de atractivă pentru investiţii 

datorită potenţialului ridicat pentru dezvoltarea unor activităţi care să deservească 

ambele centre urbane; 

- statutul potenţial de Poartă Estică a Uniunii Europene; 

- potential turistic; 

- potential demografic de absorbţie a serviciilor. 
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Fig. 45. Schema functională – Sistem Braila-Galati 

 

Sursa: Prelucrare proprie 
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4.2. Legătura Municipiului Galaţi cu Județul Tulcea (Măcin) 

 

Fig. 46. Sistem Braila-Galati 

 

Sursa: PATJ Galati 

 

Sistemul urban Galaţi – Brăila – Măcin prin poziţia sa geografic deosebit de favorabilă, 

constituie un punct nodal în sistemul de comunicaţii, deosebit de important în jumătatea de 

est a ţării.  

Podul peste Dunăre la Brăila va ocupa o suprafaţă totală de teren de 57,64 ha. Complexul de 

lucrări Pod Suspendat Peste Dunăre în Zona Brăila cuprinde: variantă de traseu, drum de 

racord între variantă de traseu şi DN 22 pentru accesul spre oraşul Măcin, podul peste 

Dunăre, pasaj de nivelat peste calea ferată dublă electrificată Brăila-Galaţi şi poduri şi podeţe 

peste Jijila, canale de irigaţii şi desecări. Între cele trei municipii reşedinţă de judeţ, Brăila - 

Galaţi – Tulcea, se v-a derula o circulaţie dinamică de bunuri şi persoane cu costuri minime, 

fiind eliminate taxele de utilizare a bacurilor. 
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Punctul de trecere cu bacul la Brăila / Smârdan, pentru pasageri şi mijloacele auto spre 

localitatea Măcin din Judeţul Tulcea, realizează legătura cu Dobrogea, în zona Băi la km 

168+70021. 

Zona corespunde unui teritoriu care cuprinde partea nord-estică a Câmpiei Române (cea mai 

mare parte din Câmpia Brăilei şi Câmpia Siretului Inferior), precum şi sudul Podişului 

Moldovei, cu altitudini reduse şi fără variaţii mari de relief. Relieful este înclinat către câmpia 

de subsidenţă a Siretului Inferior, Dunărea primind aici trei afluenţi importanţi: Buzăul 

dinspre vest, Siretul şi Prutul dinspre Nord.   

Teritoriul este coordonat de cele două centre polarizatoare, Brăila şi Galaţi, care s-au 

dezvoltat în concurenţă în perioada în care erau principalele porturi la Dunăre ale 

principatelor Muntenia şi Moldova. Cele două municipii sunt principalele centre economice, 

reprezentând o importantă arie de concentrare industrială la nivelul regiunii Sud-Est. În 

prezent, există demersuri pentru crearea unei zone metropolitane comune, care ar putea 

deveni a doua aglomeraţie urbană din ţară. Principala axă de dezvoltare este reprezentată în 

acest teritoriu chiar de Dunăre, la care se adaugă coridoarele de transport care leagă cele 

două centre de Bucureşti prin Buzău şi de Iaşi prin Tecuci. O mare problemă pentru acest 

sector este dat de lipsa unui pod peste Dunăre, care să lege cele două municipii de Tulcea şi 

de Delta Dunării. Zona are un imens potenţial pentru agricultură. Începând de la Brăila, 

Dunărea devine maritimă. 

Cooperarea/ asocierea se poate realiza (pentru dezvoltarea socio-economica si teritoriala 

durabila), prin planificarea si coordonarea politicilor publice locale de dezvoltare si prin 

alocarea resurselor si a costurilor. 

Scopurile majore ale cooperarii-asocierii sunt: 

 

 furnizarea de servicii publice, pentru a depăsi limitele şi ineficienţa economică a 

fiecărei comunităţi în parte (servicii comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa; 

canalizarea si epurarea apelor uzate; colectarea, canalizarea si evacuarea apelor 

pluvial; energie termica in sistem centralizat; transport public local; iluminat public; 

servicii publice: sociale, de sanatate, de educatie, culturale, pentru situatii de urgenta; 

functiuni administrative in comun: financiare, resurse umane, achizitii publice, juridic, 

urbanism, colectarea de taxe si impozite locale); 

 coordonarea si planificarea politicilor publice locale de dezvoltare si alocare a 
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resurselor si costurilor, peste nivelul local (planificarea dezvoltarii si amenajarea 

teritoriului in comun, cu amploare zonala mare, pentru realizarea unor proiecte de 

interes local sau regional; dezvoltarea zonelor metropolitane sau periurbane, in care 

dezvoltarea durabila a zonei poate fi asigurata prin cooperarea dintre oras si UAT-urile 

limitrofe, cu dezvoltarea infrastructurilor si a obiectivelor de dezvoltare de interes 

comun). 

O mare problemă pentru sectorul Brăila Galați este dată de lipsa unui pod peste Dunăre. 

Începând de la Brăila, Dunărea devine maritimă. Realizarea proiectului de construire a 

Podului peste Dunăre, ca parte a Strategiei de dezvoltare a zonei Galaţi – Brăila – Măcin - 

Tulcea, este de maximă importanţă pentru:  

- realizarea legăturii printr- o conexiune rutieră rapidă a oraşelor Brăila şi Galaţi de 

Tulcea, promovând creşterea economică a regiunii şi a centrelor urbane; 

- îmbunătăţirea conex iunii rutiere a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est la culoarele 

europene de transport; 

- conectarea regiunilor nordice ale României cu Regiunea de Dezvoltare Sud - Est; 

- îmbunătăţirea accesului către Delta Dunării şi Litoralul Mării Negre.  

Complexul de lucrări de poduri va cuprinde: 

- podul principal peste Dunare; 

- viaductele de acces la podul principal; 

- pasajul denivelat peste calea ferata dublă electrificată Brăila – Galați; 

- poduri și podețe peste canalele de irigații și desecari. 

Dezvoltarea infrastructurii publice care face subiectul proiectului, va crea premizele pentru 

dezvoltarea economică și socială a zonei ceea ce va duce la o varietate mai largă de ocupații, 

accesibile grupurilor defavorizate și la reducerea riscurilor de segregare socială. 

Prin natura investiției propuse, proiectul generează creșterea economică și cresterea 

nivelului de trai al populației în zona țintă datorită atragerii investițiilor și creșterea 

consumului proporțional cu creșterea frecvenței de utilizare a drumului de către 

transportatorii aflați în tranzit 

De asemenea, se urmăreşte evidenţierea că o asemenea zona metropolitana poate avea 
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impact si asupra zonelor adiacente Galaţiului, zone deja studiuate in documente de 

amenajarea teritoriului pe paliere naţionale, regionale şi interzonale (ex : arealul Braila – 

Macin). Transformările majore socio-economice, prin care trec toate judeţele României, 

inclusiv Galaţiul poate obliga comunitaţile să se implice activ, căutând mijloace de a fi 

competitive, astfel încât să poată asigura locuitorilor o calitate cât mai ridicată a nivelului de 

trai si, daca nu o pot face singure, experienta demonstreaza necesitatea cooperarilor de orice 

fel. Exită de asemenea o mulţime de relaţii de cooperare în zona judeţului Galaţi însă la nivel 

sectorial vorbind, fără o bază de fundament strategic ele sunt insuficiente in conditiile 

actuale ale dezvoltarii globale. 

De aceea, pentru a putea pregati un viitor cu conditii de viata competitive pentru oameni, 

este necesar ca fiecare mare comunitate (in cazul de fata Galatiul, cu zona sa periurbana) 

să-şi evalueze potenţialul prin astfel de studii ştiinţifice, în căutarea unor soluţii comune, 

axate pe paliere teritoriale regionale, dar pornind bineinteles de la cele locale. Acesta si este 

sensul în care acest studiu a fost abordat, realizarea acestui studiu de cercetare privind 

dezvoltarea viitoare a judeţului Galaţi şi posibilitatea de implementare a unei strategii de 

cooperare privind teritoriile vecine. 

În contextul exemplului regiunilor europene, se încearcă o implementare de concepte noi 

privind structuri teritoriale de coeziune, parteneriat sau asociere, care să ajute comunitatile 

sa-si conjuge eforturile si resursele pentru ţinta finală, o calitate superioară a vieţii in 

comunităti. In acest context, exista mai multe situatii generale enunţate in Manualul 

Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitară  când se poate alege ca soluţie benefică 

asocierea, si anume: 

 există probleme similare si/sau complexe, care necesita angajarea de resurse umane 

specializate, dar administratiile locale nu pot, fiecare in parte, sa rezolve acest 

deziderat; 

 responsabilitatile care revin autoritatilor publice pot fi rezolvate mai eficient 

(economic si administrativ), daca se reunesc resursele mai multor autoritati publice; 

prin rezolvarea la scara mai mare, se pot genera beneficii; 

 exista probleme pentru care este nevoie de coordonare, datorita acoperirii geografice 

(dezvoltarea zonei, dezvoltarea economica, amenajarea teritoriului); 

 este necesara realizarea de investitii mari, care pot genera beneficii pentru mai multe 
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comunitati locale. 

Prin cooperare si asociere, comunitatile locale implicate, dar si zonele si regiunile din care fac 

parte acestea, vor beneficia de efecte pozitive care se pot enumera astfel: 

 dezvoltare spatiala armonioasa, cu promovarea retelei de localitati; 

 reducerea decalajelor de dezvoltare dintre diferite localitati din cadrul judetului, dar 

si dintre mediul urban si cel rural, ca si dintre zonele centrale si cele periferice din 

cadrul judetului, cu efect asupra diminuarii dezechilibrelor regionale; 

 revitalizarea zonelor defavorizate, prin politici zonale diferite; 

 reducerea zonelor cu probleme, prevenind astfel noi dezechilibre zonale; 

 realizarea unei cresteri economice permanente, imbunatatirea competitivitatii, avand 

ca rezultat o dezvoltare echilibrata in teritoriu; 

 progres economic si social al zonei, prin planuri si programe coordonate la nivel 

regional. 

Economia orașului Măcin are o structură agrar-industrială. Comerțul se desfășoară prin 

societăți comerciale, asociații familiale sau independente, aceste forme de organizare fiind la 

nivelul localității de 441 formațiuni, care activează și în sectorul de prestări servicii către 

populație, după cum urmează: 

    Asociații familiale (A.F.)         29 

    Persoane fizice - independenți       55 

    Societăți în comandită simplă        2 

    Societăți în nume comun (S.N.C.)      60 

    Societăți comerciale cu răspundere limitată (S.R.L.)  262 

Profil preponderent agrar - cereale, vii (la aproximativ 40 km se află vestita podgorie de la 

Niculițel). 

Tradițiile industriei locale sunt legate de exploatarea pietrei din renumitul "Triunghi al 

granitului" de reputație europeană: Măcin, Greci, Turcoaia; exploatarea și prelucrarea 

lemnului, confecții, meșteșuguri tradiționale (împletituri papură, răchită), prelucrări în metal 

(activitate astăzi decăzută dar cu cooperări la nivel național, în trecut), în domeniul auto și al 
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componentelor pentru utilaje agricole. Cooperativa meșteșugărească "Arrubium" a fost 

multă vreme (până în 1989 deținătoare a locului I pe țară în producția de confecții textile, 

mobilier, broderie, lenjerie, etc.). 

Actualmente profilul industrial este preponderent reprezentat de confecții. 

Importante tradiții în domeniul construcțiilor, în care funcționează, în regim concurențial, 4 

societăți private locale. 

 

Industria 

Industria locală s-a dezvoltat în cea mai mare parte în anii comunismului. În prezent industria 

orașului se confruntă cu probleme din cele mai dificile, de adaptare la exigențele impuse de 

economia de piață determinate de următoarele motive: 

• tehnologiile prezente în intreprinderile locale, care, la nivelul anului 1995, lucrau cu 

capitalul statului sau al proprietății de grup (cooperativa de consum și meșteșugăreascș), 

sunt complet depășite, energofage, necompetitive; 

• industria nu este adaptată economiei de piață sau, mai bine zis, pieței europene din 

punct de vedere sortimental și al calității produselor. 

În strategia de reformă economică și socială, autoritățile locale și județene plasează industria 

pe un loc principal deoarece, în cadrul actualei crize a ansamblului producției naționale, se 

constată preponderența crizei industriale. 

Ramurile industriale cele mai dezvoltate la această dată în orașul Măcin sunt: 

• industria usoară - reprezentată prin societăți comerciale cu capital privat străin (italiene, 

coreene, etc) de confecții textile și tricotaje, în sistem lohn; 

• industria minieră - constă în exploatarea la suprafață a granitului din Munții Măcinului; 

• industria alimentară - s-a dezvoltat în concordanță cu tendințele și orientările actuale ale 

economiei de piață și care se bazează, în principal, pe prelucrarea produselor agricole și 

animaliere; 

• industria lemnului - a cărei dezvoltare în viitor este determinată de suprafața și calitatea 

fondului forestier de esență moale (salcie ți plop) din zonă. Cheresteaua produsă pe teritoriul 

zonei se exportă în stare brută sau se prelucrează în produse finite (lădițe, boxpaleți) pentru 
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intern și export. 

Dezvoltarea micilor afaceri este esențială pentru economia orașului Măcin și a zonei, 

deoarece starea economică și socială generală este strâns dependentă de succesul afacerilor 

intreprinzătorilor care contribuie, în mare parte, la realizarea produsului intern brut și oferă 

noi locuri de muncă. 

 

Agricultura 

Din suprafața totală a orașului, suprafața agricolă este de 8.729 ha, din care suprafața arabilă 

este de 7.600 ha, pășunile naturale 590 ha, fânețele de 399 ha și vii pe rod 140 ha. Pădurile și 

alte terenuri cu vegetație forestieră cuprind o suprafață de 83 ha, iar teren neproductiv 73 ha. 

Din totalul suprafeței arabile sunt irigate 3950 ha, iar structura pe categorii de proprietari se 

prezintă astfel: 

- gospodăriile populației - 4.150 ha, din care amenajate pentru irigat 1.893 ha; 

- societăți comerciale cu capital de stat - 3.485 ha, din care amenajate pentru 

irigat 2.057 ha; 

În urma aplicării prevederilor Legii nr.18/1991 privind fondul funciar, privatizarea s-a făcut 

prin improprietărirea a numeroase familii cu suprafețe în medie de 2,5 ha, de la 0,5 ha până 

la 10 ha. Aceste mici proprietăți de pământ nu pot deveni exploatații agricole eficiente decât 

dupa elaborarea unor noi legi care să permită mișcarea pâmântului în vederea comasării lui 

în forme organizatorice avantajoase pentru manifestarea tehnologiilor agricole. 

Gospodăriile agricole individuale, predominante în agricultura zonei orațului Măcin, au, în 

medie, o suprafață de 2 ha și un număr redus de animale. Cea mai mare parte a acestora se 

caracterizează printr-o putere economică redusă și orientarea spre autoconsum. 

Din punct de vedere turistic, munții Măcinului și întregul ținut vor putea constitui în viitor o 

zonă atractivă pentru drumeții care doresc odihnă activă datorită realizării Parcului Național 

Munții Măcin. 

 

Popasuri turistice 

"Piatra fetii" (între Smardan și Macin) - nu mai funcționează; 
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Culmea Pricopanului (la 5 km de Măcin spre Greci; lângă Lacul Sarat - secat pe timpul verii) - 

nu mai funcționează; 

Caprioara (între Horia și Mircea Voda) – funcționează; 

"La Scapetti" (pe Valea Luncavita - Cetatuia)  

 

Portul industrial Măcin 

Portul industrial Măcin are o capacitate de încarcare anuala de 1.000.000 tone, dar, la ora 

actuală, volumul de activitate se cifrează la 750.000 - 800.000 tone. 

Portul Turcoaia face parte integrantă din portul industrial Măcin. Numai portul Măcin are o 

capacitate de încărcare descărcare de 500.000 tone, realizându-se annual un volum de 

350.000 - 400.000 tone material rulat. Dispune de două macarale de cheu cu o capacitate de 

5 tone, iar în caz de necesitate sunt detașate macarale plutitoare. 

Dana este situată pe brațul vechi al fluviului Dunăre - Măcin - la km 14. Produsele care sunt 

vehiculate prin portul industrial Măcin: produse de carieră, cereale, lemne. 

Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime (CN APDM), cu sediul în Galaţi, 

este compania naţională care gestionează întreaga infrastructură portuară situată pe 

Dunărea maritimă, şi care include terenuri şi facilităţi portuare, fronturi de acostare a navelor,  

cheiuri şi  dane, platforme  şi  terminale  de  containere,  incluzândă porturile  

Galaţi, Brăila, Tulcea, Hârşova, Isaccea, Mahmudia şi braţele secundare Măcin, Chilia şi Sf. 

Gheorghe. 

 
Fig. 47. Situația porturilor fluviale din Regiunea Sud-Est: 

Facilităţi/Portul Galaţi Brăila Tulcea 

Suprafaţă totală (m2) 865.131 389.630,13 82.762 

Număr de bazine portuare 2 1 - 

Număr de dane de operare 56 25 41 

Conexiune feroviară 12.348 
Conexiune cu 

reţeaua feroviară 
naţională 

320 

Facilităţi pentru staţionarea navelor 
pe timp de iarnă 

Da Da - 

Conexiune cu sistemul rutier 
naţional 

Da Da Da 

Parcare asigurată pentru camioane Da - - 
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Facilităţi/Portul Galaţi Brăila Tulcea 

Facilităţi de depozitare a mărfurilor 
(platforme deschise şi magazii 

închise) 
Da Da Da 

Siloz pentru cereale Da Da Da 

Gestiunea deşeurilor de la nava: 
gunoi menajer, ape uzate şi ape de 

santina 
Da - - 

Zona liberă Da Da - 

Punct vamal Da Da Da 

Terminal cerealier Da Da - 

Terminal de containere Da - - 

Terminal petrolier Da - - 

Şantierul naval DAMEN DAMEN DAMEN 

Fecilităţi pentru transportul 
pasagerilor în Delta Dunării 

- - Da 

Terminal de pasageri - - Da 

Facilităţi pentru întreţinerea navelor Da Da Da 

Curăţarea magazinelor şi a spaţiilor 
de depozitare de pe nave 

- Da Da 

Sursa: CN APDM 

 

Conform datelor de trafic portuar aferente celor trei porturi fluviale ale Regiunii Sud-Est, 

numărul de  nave şi implicit de mărfuri transportate, este în scădere, cel mai scăzut numar 

înregistrandu-se la nivelul anului 2009 (4.353nave) în anul 2011 fiindă în uşoară creştere 

(5.788nave) fără a atinge însa nivelul anului 2006 (8.563nave). 

 

Fig. 48. Date de trafic portuar (Port Galați, Port Tulcea, Port Brăila) între anii 2006-2011 

Trafic 
Portuar 

Trafic Fluvial Trafic Maritim Total 

Anul Mii tone Nr. Nave Mii tone Nr. Nave Mii tone Nr. Nave 

2006 13.814 7.990 1.450 573 15.264 8.563 

2007 12.468 7.844 1.912 667 14.380 8.510 

2008 10.635 6.627 2.086 700 12.721 7.327 

2009 5.543 3.729 2.241 624 7.784 4.353 

2010 9.059 5.194 2.659 711 11.718 5.905 

2011 8.122 5.071 2.426 717 10.548 5.788 
Sursa: http://www.Românian-ports.ro/html/trafic_portuar.html 

 

Fluviul Dunărea, cale navigabilă internaţională, pe sectorul românesc, de la intrarea în ţară şi  

până la vărsarea în Marea Neagră prin Canalul Sulina, are o lungime de 1.075 km, dintre care  

circa 170 km, între Brăila şi Marea Neagră, asigurând condiţii tehnice pentru accesul navelor 

http://www.românian-ports.ro/html/trafic_portuar.html
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maritime. Datorită regimului natural de scurgere al fluviului, se impun măsuri de 

îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre, care să asigure exploatarea eficientă în 

condiţii de siguranţă a sectorului maritim al Dunării precumă şi să asigure navigaţia 

permanentă pe Canalul Sulina prin refacerea şi apărarea malurilor canalului şi 

implementarea unui sistem de  măsurători topo Hidrografice şi de semnalizare pe sectorul 

românesc al Dunării.   

 În anul 2011 transportul pe căi navigabile interioare a inregistrat 29.396 mii tone din care 

20,6 % transportă de marfuri la  nivel  internaţional  şi 55,7% transport de mărfuri la nivel 

naţional. Ponderea marfurilor tranzitate în Portulă Constanţa a fost de 29% din totalul 

marfurilor.La nivelul aceluiaşi an, flota fluvial românească era alcătuită din 1.458 nave 

propulsate şi nepropulsate, iar mijloacele de transport maritim numărau 35 nave. Porturileă 

dină Constanţa şi Galaţi sunt cele mai importante, avand cel mai ridicat nivel şi volum de 

marfă transportată din regiune (fig.49). 

 

Fig. 49. Transportul de marfuri pe căi navigabile interioare, în anul 2011 (mii tone) 

 
Sursa: INS: Transportul portuar de marfuri si pasageri in anul 2011 
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Fig. 50. Transport de mărfuri in Regiunea Sud-Est in anul 2011 
 

 
Sursa: INS: Transportul portuar de marfuri si pasageri in anul 2011 

 

În anul 2011, transportul de mărfuri (mii tone) prin porturile din regiunea Sud-Est a 

reprezentat 83,03% din totalul mărfurilor transportate prin porturile din ţară si 92,2% din 

totalul marfurilor transportate internaţional, la nivelul tuturor porturilor fluviale din 

România.  

În scopul atragerii investiţiei străine, România aă înfiinţată de-a lungulă Dunării, zone libere 

ce oferă atât facilităţi legislative cât şi planuri strategice în apropiere de mijloacele de 

transport fluviale şi maritime şi chiar de transport aerian. 

 

Fig. 51. Căile navigabile interne 

 

Sursa:www.apdf.ro 
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4.3  Legătura Municipiului Galaţi cu Oraşul Giurgiuleşti (Republica Moldova) 

şi Oraşul Reni (Ucraina) 

 

Fig. 52. Legătura Romania-Ucraina-Moldova 2007-2013 

 

Sursa: Program operational comun Romania-Ucraina-Moldova 2007-2013 

 

4.3.1. Geografie si demografie 

 

Lungimea graniţei comune româno-ucrainene-moldovene este de 1099,4 km. Graniţa 

româno-moldoveană este în întregime o graniţă fluvială (450 km) iar graniţa 

româno-ucraineană are o componenţă complexă fiind o parte graniţă terestră (273,8 km), o 

parte graniţă fluvială (343,9 km) şi o parte graniţă maritimă (31,7 km). Extinderea Uniunii 

Europene prin includerea României ca stat membru a creat o nouă situaţie în relaţiile dintre 

România, Ucraina şi Moldova. Graniţa dintre cele trei state a devenit în 2007 graniţă externă 

a UE, fapt ce creează atât provocări cât şi oportunităţi pentru zona de graniţă, în ceea ce 

priveşte dezvoltarea economică, probleme de mediu sau activităţi de tip “people to people”.   

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

Moldova şi Ucraina oportunitate raportată la nivelul naţional de dezvoltare. Următorul tabel 
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prezintă localităţile vecine judeţului Galaţi din RepublIca Moldova şi Ucraina. 

 

Fig. 53. Judeţe şi U.A.T.-uri frontaliere Galaţiului 

 

Sursa: CJ Galaţi, Studiu „Identificarea de relaţii teritoriale administrative/ frontaliere între uat din județul Galaţi, judeţele 
vecine şi Rep. Moldova/ Ucraina” 

 

4.3.2. Infrastructura 

 

Pentru a crea o economie trasnfrontalieră competitivă la nivel regional, este necesar accesul 

în, din şi între diferitele zone ale regiunii. Infrastructura este, deci, o componentă foarte 

importantă a ariei programului.  În general, zona are o infrastructură de transport de 

calitate foarte slabă, şosele transfrontaliere cu caracter strategic care au nevoie urgentă de 

reabilitare, aeroporturi internaţionale cu trafic scăzut de persoane şi bunuri şi porturi 

importante (situate doar în partea de sud a ariei programului).  

 

Porturi şi aeroporturi 

Portul Galaţi este principalul port la Dunăre, maritim şi fluvial românesc utilizat atât pentru 

pasageri cât şi pentru transport de mărfuri. Tulcea şi Odessa sunt de asemenea porturi de 

mare importanţă pentru sistemul de transport fluvial şi maritim al României şi Ucrainei. 

Oraşul port Tulcea este poarta către Delta Dunării. Acesta leagă porturile Sulina, Chilia şi 

Sfântu Gheorghe de porturile mari şi centrele comerciale şi industriale ale oraşelor Galaţi şi 

Brăila. Porturile ucrainene Reniiskii, Izmailskii şi Ust-Dunaiskii sunt localizate în partea 
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inferioară a Dunării existând totodată planuri pentru construirea de facilităţi portuare şi în 

celelalte zone ale Dunării. Până la sfârşitul anului 2007, sunt programate să se finalizeze 

lucrările la terminalul Dunării de la Giurgiuleşti, Moldova, care va fi utilizat pentru transportul 

de petrol şi produse petroliere. 

 

Fig. 54. Legături la nivel european 

 

Sursa: www.gifp.md 

 

În aria programului se află aeroporturi internaţionale la Chişinău, Iaşi, Odessa, Cernăuţi, 

Ivano-Frankivska şi Khmelnityska. De asemenea, este de notat faptul că pentru aeroporturile 

Iaşi, Cernăuţi şi Chişinău se analizează posibilitatea extinderii activităţii acestora şi la 

transport de marfă şi totodată construirea unui terminal în acest scop. Acest fapt ar fi un 

factor important pentru dezvoltarea IMM-urilor din zonă care activează în sectorul industrial 

şi al producţiei. 

În ciuda faptului că atât porturile cât şi aeroporturile constituie aspecte importante ale 

accesului în zona de graniţă, prin acest program nu vor fi finanţate investiţii pentru 

dezvoltarea acestora. 

 

Infrastructura rutieră şi feroviară 

Cea mai stringentă problemă a accesului în şi din aria programului constă în reţeaua de 

drumuri şi căi feroviare. În aria programului nu există autostrăzi între ţările partenere iar 

drumurile locale se află într-o stare foarte proastă datorită lipsei de resurse din partea 

autorităţilor locale şi creşterii densităţii traficului pe reţeaua de drumuri care a fost 
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proiectată în urmă cu mai multe decenii.   

Există două coridoare Pan Europene care traversează regiunea: 

- Coridorul IX (rutier şi feroviar): Helsinki - St. Petersburg - Moscow-Pskov-Vitebsk – 

Kiev – Ljubashevka-Chisinau – Bucureşti -Dimitrovgrad-Alexandroupolis cu artera A 

Odessa -Ljubashevska/Rozdilna; 

- Coridorul VII fluvial, pe Dunăre din Germania până la Marea Neagră; leagă România, 

Republica Moldova şi Ucraina de Marea Nordului prin Rin şi Main. 

 

Fig. 55. Legătura Romania-Ucraina-Moldova 2007-2013 

 

Sursa: PATJ Galati - Infrastructuri tehnice - Retele de tranport – Dezvoltare 

 

În plus, regiunea este traversată de reţeaua internaţională de drumuri de-a lungul 

următoarelor rute (drumuri clasa A şi B): 

- E58 – Suceava – Botoşani – Iaşi – Leuşeni – Chişinău – Odessa  - E85 – Ternopil - 

Chernivetski - Siret – Suceava – Roman  

- E87 – Odessa – Izmail – Reni – Galaţi – Tulcea – Constanţa  

- E95 - Saint Petersburg – Pskov – Gomel – Kiev – Odessa 

- E577 – Galaţi – Comrat – Chişinău  



 

 

Accesibilitatea județului Galați la nivel naţional, regional, frontalier, d.p.d.v. spațial și economic;  
 implicații privind dezvoltarea conexiunilor teritoriale între comunitățile locale din județ           

 

  pag. 106  

- E581 – Tecuci – Huşi - Albiţa – Leuşeni – Chişinău – Odessa - E583 – Roman – Iaşi – 

Bălţi – Mohelerpodolsc - Vinnitza  

- E584 – Kirovohrad – Chişinău – Giurgiuleşti – Galaţi 

Alte două coridoare de transport internaţional traversează regiunea: TRACECA (Coridorul de 

transport Europa-Caucaz-Asia) şi OBSEC „Reţeaua de transport Marea Neagră”. 

O densitate medie de aproximativ 33 Km de drumuri publice la 100 Km pătraţi (în timp ce 

Tulcea datorită Deltei Dunării are o densitate de numai 15,5 km), situează aria eligibilă de pe 

teritoriul României la un nivel destul de ridicat comparativ cu restul ţării. Teritoriul Republicii 

Moldova are, de asemenea, o densitate medie de drumuri publice de aproximativ 37,4 km la 

100 de km pătraţi. Totuşi, din totalul reţelei rutiere, numărul de drumuri modernizate este 

foarte scăzut. În timp ce o parte din reţeaua de drumuri, inclusiv reţelele trans-europene, 

este administrată la nivel naţional, acest program de cooperare va sprijini cu precădere 

reabilitarea acelor categorii de drumuri de importanţă regională, administrate de autorităţile 

locale şi care pot optimiza traficul transfrontalier. 

În timp ce pe teritoriul eligibil românesc, densitatea de căi ferate este de aproximativ 45,7 km 

la 1000 de km pătraţi, aceste cifre pentru Republica Moldova şi Ucraina sunt relativ mai mici 

(aproximativ 33 km la 1000 km pătraţi). 

Podul ce traverseaza UAT Galati si face legatura cu Republica Moldova si Ucraina: 

- pod peste râul Prut spre Giurgiuleşti, cu legătura în Republica Moldova şi, mai departe, 

spre Reni, în Ucraina, cu câte o bandă rutieră pe sens (la Nord de podul CF); 

Reţeaua feroviară se confruntă cu o lipsă similară de resurse pentru investiţii de capital. Cu 

toate că o parte a reţelei feroviare este electrificată şi utilizată de trenuri modernizate, în 

unele zone ale ariei programului (de exemplu de la Galaţi spre centrul României), acestea 

necesită investiţii atât în ceea ce priveşte liniile de cale ferată cât şi modernizarea garniturilor 

de tren. În ceea ce priveşte cooperarea transfrontalieră, principalul obstacol pentru 

interoperabilitatea între cele trei ţări constă în diferenţa dintre ecartamentul îngust din 

România şi ecartamentele late din Ucraina şi Republica Moldova. În timp ce costurile pentru 

modernizarea infrastructurii feroviare ar fi mult prea ridicate pentru a fi suportate de acest 

program, scheme de optimizare la scară mică destinate facilitării traficului transfrontalier pot 

fi încurajate. 
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Fig. 56. Drumuri principale şi autostrăzi 

 

Sursa: Program operational comun Romania-Ucraina-Moldova 2007-2013 

 

Punctele de trecere a frontierei şi Poliţia de Frontieră 

Graniţa dintre Republica Moldova şi România are cinci puncte de trecere a frontierei, din care 

trei sunt rutiere şi două sunt feroviare în timp ce unul este atât rutier şi feroviar cât şi naval.   

Graniţa dintre România şi Ucraina are zece puncte de trecere a frontierei în aria programului, 

din care unul este rutier, unul este feroviar, unul este atât rutier cât şi feroviar, două porturi şi 

patru punte simplificate.   

Analiza relevă faptul că, datorită situaţiei coridoarelor Trans Europene în aria programului, 

regiunile României, Ucrainei şi Republicii Moldova pot juca un rol semnificativ în cadrul 

reţelei europene de transport. Pentru a atinge acest stadiu este necesară o infrastructura 

transfrontalieră dezvoltată. 

Provocările cu care se confruntă zona de studiu în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii 

transfrontaliere, sunt legate de dificultăţile existente referitoare la reabilitarea sau 
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construcţia de drumuri din zonele de graniţă a României, Ucrainei şi Republicii Moldova şi 

înfiinţarea şi dezvoltarea punctelor locale de trecere a frontierei în măsură să asigure 

creşterea capacităţii şi securizarea graniţelor. 

Deoarece zona de graniţă dintre cele trei state partenere este o zonă rurală puţin populată, 

numărul persoanelor care au tranzitat punctele de trecere a frontierei şi totodată transportul 

de mărfuri au fost foarte scăzute. În 2006, aproximativ 3.202.000 persoane au tranzitat 

graniţa româno-moldoveană din care 90% au fost cetăţeni moldoveni, în timp ce graniţa 

româno-ucraineană a fost tranzitată de un număr similar de persoane din care 50% au fost 

cetăţeni ucraineni şi 50% cetăţeni români. Aria zonei studiate estre traversată de o rută de 

tranzit est-vest foarte importantă, şi, datorită acestei poziţii geografice există probleme cu 

migraţia ilegală, traficul de fiinţe umane şi crima organizată.  Rapoartele organizaţiei 

Amnisty International relevă faptul că cele mai vulnerabile grupuri referitor la traficul de 

fiinţe umane sunt femeile şi copiii care au fost instituţionalizaţi. Toate cele trei ţări depun 

eforturi susţinute pentru combaterea acestor fenomene şi au făcut un progres semnificativ în 

ceea ce priveşte investigaţiile şi sistemul judiciar. 

Punctele de control şi trecere a frontierei sunt propuse pentru modernizare, conform PATN – 

Secţiunea Căi de Comunicaţie; aceste puncte sunt: Galaţi (punct rutier, feroviar şi fluvial), 

care asigură corespondenţa cu Republica Moldova (Giurgiuleşti, Reni) şi Oancea (de 

asemenea punct rutier, feroviar şi fluvial), situat pe drumul naţional secundar DN 26A, care 

reprezintă altă trecere a frontierei spre Rep. Moldova (Cahul). 

 

4.3.3. Analiza SWOT 

 

Fig. 57. Analiza SWOT pe domenii specifice 

Domeniul Puncte tari Puncte slabe Oportunitati Amenintari 

 
 
 

 
 

Geografie si 
demografie 

Graniţa externă a UE dintre 
cele trei ţări creeaza noi 
oprtunităţi de dezvoltare a 
ariei programului 

Îmbătrânirea 
populaţiei şi tendinţa 
de scădere   
demografică 
(migrarea datorită 
situaţiei economice) 

Caracterul rural 
predominant al 
zonei poate 
constitui baza de 
dezvoltare a 
agroturismului. 
Marile oraşe pot să 
aibă un rol 
important în 
procesul de 
dezvoltare 

Migrarea populaţiei 
tinere şi 
îmbătrânirea 
populaţiei poate să 
îngreuneze 
dezvoltarea 
economică a zonei şi 
susţinerea culturii 
tradiţionale 

 
 

Patrimoniul cultural şi 
istoric şi zona rurală 
nepoluată. 

Sistem ineficient de 
producţie agricolă. 
Nivelurile scăzute ale 

Potenţial mare pt. 
dezvoltare 
activităţilor 

Dependenţa faţă de 
agricultură şi 
atitudinea 
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Domeniul Puncte tari Puncte slabe Oportunitati Amenintari 

 
 
 
 
 
 

Economie 

Activităţi de inovare, 
cercetare şi dezvoltare în 
colaborare cu universităţile 
din GalaţiI, Chişinău şI 
Cahul. 
Agricultua şi industra 
alimentară dezvoltate 
semnificativ 

PIB-ului şi veniturilor 
determină o 
dinamică scăzută a 
pieţelor locale. 
Nivelul scăzut de 
inovare, dependenţă 
de industriile 
primare. 
Piaţa muncii este 
caracterizată de un 
nivel scăzut al 
calificărilor şi 
productivităţii. 
Sectorul IMM-urilor 
şi serviciilor slab 
dezvoltate. 
Nivel scăzut al 
capacităţii de cazare 
în turism. 
Lipsa unui concept 
integrat de 
planificare spaţială 

industriale legate 
de procesarea 
alimentelor. 
Potenţial mare al 
IMM-urilor care 
activează în 
sectorul 
turismului. 
Universităţile din 
aria programului 
pot crea premisele 
ca viitoarele reţele 
să stimuleze 
inovarea şi 
cercetarea. 
Costurile 
competitive ale 
forţei de muncă 

defractată faţă de 
diversificarea 
economiei. 
Competiţia globală 
în creştere ameninţa 
pieţele tradiţionale. 
Continuă scăderea 
locurilor de muncă. 
Nivelul scăzut al 
numărului de turişti 
în zonă datorită 
infrastructurii de 
transport slabe. 
Nivelul semnificativ 
al crimei organizate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infrastructură 

Reţeaua rutieră şi feroviară 
deja existentă. 
Reţele trans-europene care 
traversează regiunea. 
Apropierea de porturile 
maritime şi fluviale 
 

Lipsa autostrazilor. 
Reţeaua rutieră şi 
feriviară necesară 
moderniyării. 
Diferenţa de 
ecartament in zona 
de 
frontieră-(ecartament 
îngust în România şi 
ecartament larg în 
Ucraina şi Moldova). 
Calitatea slabă a 
infrastructurii 
punctelor de trecere 
a frontierei. 
Sisteme de furnizare 
a apei învechite. 
Nivel scăzut de de 
siteme IT şi comutere 
 

Fondurile UE 
disponibele pt. a 
aborda 
infrastructura 
rutieră, feroviară şi 
a punctelor de 
trecere a 
frontierei. 
Dezvoltarea 
retelelor 
Trans-europene 
care tranzitează 
zona investiţiile in 
infrastructură 
finanţate de 
fondurile 
structurale în 
cadrul obiectivului 
convergenţa. 
Potenţialul pt. 
energie 
regenerabilă în 
special biomată, 
bioenergie, energie 
solară şi eoliană. 
 

Declinul în starea 
drumurilor şi căilor 
ferate. Numarul 
computere 
personale şi abonaţi 
la internet datorită 
imbătrânirii 
populţiei şi venitului 
scăzut. Lipsa apei 
potabile anumite 
parţi ale ariei 
programului şi 
cauzează probleme 

de sănătate. 
 

Sursa: Identificarea de relaţii teritoriale administrative/ frontaliere între UAT din județul Galaţi, judeţele vecine şi Rep. 
Moldova/ Ucraina. 

 

4.3.4. Legea cooperării transfrontaliere    

  

Subiectul acestei legi este constituit de baza legală, economică şi organizaţională pentru 

cooperarea transfrontalieră.  

Această lege cuprinde principiile cooperării transfrontaliere, formele organizaţionale ale 
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cooperării transfrontaliere, coordonarea cooperării transfrontaliere, controlul şi respectarea 

legislaţiei cu privire la cooperarea transfrontalieră şi acordurile de cooperare transfrontalieră. 

 

Programul de echipare şi reconstrucţie a graniţelor de stat 2015  

Scopul principal al acestui program este acela de a asigura dezvoltarea şi echiparea graniţelor 

Ucrainei în conformitate cu standardele europene cu scopul de a facilita cooperarea 

transfrontalieră. Obiectivele acestui program includ: dezvoltarea infrastructurii punctelor de 

trecere a frontierei în conformitate cu standadele europene, implementarea bunelor practici, 

tehnologiilor şi sistemelor moderne cu scopul de a facilita circulaţia persoanelor şi prevenirea 

activităţilor criminale transfrontaliere. 

 

Fig. 58. Puncte de trecere a frontierei  

 

Sursa: Ministerul internelor si reformei Administrative Romania, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera 

 

Evaluarea potenţialului economic şi social al euroregiunilor identifică numeroase oportunităţi 

de cooperare transfrontalieră din diverse domenii, care vor accelera cooperarea economică, 

precum şi vor impulsiona dezvoltarea economică a celor trei ţări părţi. Din întregul spectru 

de oportunităţi vom menţiona:  
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• Corelarea programelor regionale de dezvoltare a infrastructurii rutiere şi a 

căilor de navigare fluvială 

• Constituirea unor structuri comune privind certificarea mărfurilor, 

dezvoltarea pieţelor de desfacere a produselor, ocuparea forţei de muncă, 

valorificarea şi dezvoltarea potenţialului economic existent 

• Coordonarea eforturilor privind aprovizionarea cu apă potabilă şi gaze 

naturale 

• Dezvoltarea infrastructurii care să asigure facilitarea trecerii frontierelor, 

realizarea unor noi puncte de trecere a frontierei şi modernizarea celor 

existente 

• Dezvoltarea şi promovarea comună de oferte turistice şi a traficului turistic 

• Organizarea festivalurilor, expoziţiilor, târgurilor culturale şi competiţiilor 

sportive regionale  

• Coordonarea programelor de protecţie a mediului, realizarea în comun a 

proiectelor şi monitorizarea în comun a factorilor de poluare din regiuni. 

Cooperarea transfrontalieră stabileşte cadrul cooperării interregionale pentru: 

- coexistenţa umană într-un mediu de pace, respectându-se diversitatea şi drepturile 

minorităţilor; 

- respectul principiilor parteneriatului şi a subsidiarităţii; 

- participarea tuturor actorilor implicaţi la procesul de cooperare transfrontalieră în 

toate domeniile (inclusiv pe suport spaţial). 

Acest tip de cooperare transfrontalieră între entităţile administrative situate pe cele două 

maluri ale râului Prut: judeţul Galaţi, România, raionul Cahul - Republica Moldova şi Reni – 

Ucraina este avantajat de o serie de factori specifici cum ar fi: apartenenţa majoritară la 

aceeaşi etnie, limba comună, istorie comună, cultură şi civilizaţie comune tradiţional, 

interese comune în zonele transfrontaliere şi legislaţie privind dezvoltarea spaţială extrem de 

asemănătoare. 

În acest context se impune un sistem de planificare strategică la nivel transfrontalier, 

interregional. Acest tip de planificare reprezintă un proiect global al unui ansamblu teritorial, 
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aflat în administrarea celor trei colective distincte, ce urmăresc să-şi satisfacă nevoile punând 

în practică un plan de dezvoltare economică şi socială elaborată autonom de specialiştii celor 

trei entităţi, controlat de actorii locali din cele trei zone, dar ntegrat în planurile naţionale, 

articulat cu planurile regionale şi în concordanţă cu prevederile şi strategiile Uniunii 

Europene. 

 

4.3.5. Structura Economică 

 

Specificul şi productivitatea economiei: Atât în perioada anilor `90 cât şi la începutul anului 

2000 aria programului a suferit un declin sever în domeniul producţiei şi în cel al agriculturii 

datorită şocurilor economice cauzate de tranziţia de la o economie de tip centralizat la o 

economie de piaţă liberalizată. Recent, o dată cu creşterea PIB-ului şi reducerea ratei 

şomajului, a avut loc o revenire parţială a economiei. Cu toate acestea, rata PIB-ului la nivelul 

anului 2004 indică cu certitudine faptul că aria programului se confruntă încă cu probleme 

economice majore. Nivelul scăzut al PIB-ului în aria programului indică faptul că mâna de 

lucru nu aduce o valoare adăugată semnificativă produselor şi serviciilor. Nivelul PIB-ului 

relevă de asemenea, o dependenţă ridicată a acestuia faţă de PIB-ul provenit din agricultură 

deoarece cel provenit din industrie înregistrează o cotă relativ scăzută. Cifrele indică totodată, 

caracterul lipsit de competitivitate al sectorului agricol mai ales dacă se ia în considerare 

procentul ridicat de lucrători în acest domeniu. 

În aria programului se înregistrează de asemenea, niveluri foarte scăzute ale PIB-ului 

comparativ cu nivelul PIB-ului în Uniunea Europeană, unde, conform EUROSTAT, media în 

anul 2004 a fost de 21,503 €. PIB-ul pe cap de locuitor 

în cadrul ariilor eligibile ale ţărilor participante în program, a variat în 2004 între 527.91€ şi 

2089.4€ pe cap de locuitor. 

În 2004, conform EUROSTAT, Regiunile de dezvoltare Nord Est şi Sud Est, sau situate între cele 

15 regiuni cu cel mai scăzut PIB pe cap de locuitor având valorile Indicelui Puterii de 

Cumpărare (PPS) de 24, respectiv 31 comparativ cu 100 cât e nivelul UE 27. 

Datele statistice privind dezvoltarea socio-economică în Republica Moldova relevă o tendinţă 

ascendentă în majoritatea sectoarelor economiei naţionale. Nivelul PIB a crescut în 2005 cu 

7,1% comparativ cu anul precedent, având o valoare de 579€ în anul 2004, această creştere 



 

 

Accesibilitatea județului Galați la nivel naţional, regional, frontalier, d.p.d.v. spațial și economic;  
 implicații privind dezvoltarea conexiunilor teritoriale între comunitățile locale din județ           

 

  pag. 113  

fiind determinată în principal de dezvoltarea sectorului serviciilor. Cu toate acestea, PIB-ul pe 

cap de locuitor rămâne la un nivel scăzut, fapt ce asigură un standard de viaţă în Europa 

Centrală şi de Est sub cel al ţărilor membre UE. 

Structura economică a teritoriului eligibil este dominată de sectorul agricol, cu o suprafaţă 

agricolă de 66% din judeţele româneşti, respectiv 74% din teritoriul Republicii Moldova. Cu 

toate acestea, cei 40% din forţa de muncă care sunt angajaţi în sectorul agricol contribuie 

numai cu 18% la PIB-ul celor trei ţări.  

În Ucraina, oblastul Cernăuţi se evidenţiază de asemenea prin industria alimentară şi 

prelucrarea produselor agricole (35,7% din volumul total al producţiei 2). Având suprafeţe 

întinse acoperite de vii şi livezi (aproximativ 8,5% din suprafaţa agricolă3), Republica Moldova 

deţine un potenţial considerabil pentru dezvoltarea activităţilor legate de industria 

alimentară.  

În pofida potenţialului agricol deosebit al zonei, nivelul scăzut de organizare al acestui sector 

datorat faptului ca predomină fermele familiale la scară mică, împiedică introducerea noilor 

tehnologii, fapt ce duce la dependenţa economiei de condiţiile meteorologice şi concurenţa 

pe pieţele agricole. Totuşi, bogata biodiversitate agricolă a zonei ar trebui conservată şi 

totodată, ar trebui promovat un sistem agricol care, în cadrul concurenţial global care 

ameninţă pieţele tradiţionale, respectă identitatea culturală locală şi resursele naturale ale 

pământului. 

Valoarea adăugată la nivel regional de către regiunile de graniţă ucrainene este formată din 

servicii (cea mai mare contribuţie a domeniului serviciilor la PIB se înregistrează în oblasturile 

Cernăuţi şi Odessa cu 63% şi respectiv semnificativă din 2001 până în prezent contribuind la 

PIB cu 50%. 

Serviciile din domeniul transporturilor şi turismului deţin cea mai mare contribuţie la 

valoarea adăugată a domeniului serviciilor. 

În afară de agricultură şi industria alimentară, care au o importanţă deosebită pentru oblast, 

alte domenii ale industriei sunt prezente în următoarele proporţii: industria uşoară – 14,4% 

din volumul producţiei totale, metalurgie (16,45%), industria constructoare de maşini 

(9,86%), produse din cherestea (4,1%), industria chimică şi petrochimică (1,7%) 

În judeţul Galaţi sectorul industriei grele este dominant incluzând producţia de oţel şi 

activităţi portuare. Producţia metalurgică a judeţului Galaţi acoperă 55,6% din producţia 
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totală de oţel a României, în timp ce şantierele navale constituie o industrie tradiţională. 

Turismul cultural, agro-turismul şi turismul tematic (sporturi de iarnă, drumul vinului, etc.) 

cât şi domenii ca arta meşteşugărească, producţia bazată pe tradiţiile locale, utilizarea 

aceluiaşi brand pentru anumite produse (de ex. produsele din patrimoniul cultural) ar putea 

constitui oportunităţi pentru cooperarea între IMM-urile de pe fiecare parte a graniţelor. 

În acest sens, sprijinul acordat sectorului turismului este privit ca un element esenţial 

deoarece zonele transfrontaliere se confruntă cu probleme similare atât în ceea ce priveşte 

provocările prezente cât şi referitor la potenţialul turistic neexploatat care poate genera 

dezvoltarea turismului local pe baza unor acţiuni intensificate mai ales în domeniul 

turismului cultural şi eco turismului. Totodată, acest fapt ar aduce un beneficiu semnificativ 

prin furnizarea unui stimul pentru înfiinţarea unui număr mare de întreprinderi de servicii la 

scară mică şi în acelaşi timp furnizarea unei baze solide şi a unor surse de creare de locuri de 

muncă în zona de graniţă. 

 

GIURGIULEŞTI 

 

Giurgiulești este o localitate-centru de comună în raionul Cahul, Republica Moldova. 

Giurgiulești este extremitatea sudică a Republicii Moldova. Situat la granița cu România și cu 

Ucraina, satul este amplasat pe malul râului Prut, la vărsarea acestuia în Dunăre. Giurgiulești 

este singurul port moldovenesc la Dunăre. 

Scopul acestui studiu este acela de a îmbunătăţi situaţia economică, socială şi cea a mediului 

înconjurător în aria programului, în contextul unor graniţe sigure, prin intensificarea 

contactelor dintre partenerii de pe fiecare parte a graniţei.  

 

 

ECONOMIE 

În imediata apropierea a localității este amplasat unicul punct fluvio-maritim direct de 

distribuție și transbordare în/din Republica Moldova. Întreaga suprafață a Portului 

Internațional Liber Giurgiulești (PILG) are statut de zonă economică liberă până în anul 2030. 

Grație amplasării sale pe Dunărea de Jos cu adâncimi disponibile ale apei de până la 7 m, 

PILG este capabil să primească atât nave fluviale, cât și nave maritime. 
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Fig. 59. Incadrare în teritoriu 

 
Sursa:www.wikipedia.org 

 

Portul Giurgiulești este localizat la hotarul de sud al Republicii Moldova. Întreg Complexul 

Portuar Giurgiulești este divizat în 2 sectoare principale: 

• Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG), amplasat pe râurile Dunărea și Prut, operat 

de investitorul privat ICS Danube Logistics SRL; 

• Terminalul de Pasageri și Mărfuri gestionat de stat la Giurgiulești, amplasat pe râul Prut, 

operat de întreprinderea de stat „Portul Fluvial Ungheni”. 
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Fig. 60. Organizarea administrativă a Raionului Cahul 

 

Sursa:www.wikipedia.org 
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Fig. 61. Separarea dintre Zona Portului Privat și Terminalul de Stat 

 

Sursa: Suport Guvernului Republicii Moldova în Elaborarea unei Strategii de Transport și Logistică 

 

PILG este administrat de către investitorul privat ICS Danube Logistics SRL care a semnat un 

acord de investiții și un contract de arendă cu Ministerul Economiei.18   

Societatea Danube Logistics a creat și administrează în cadrul Portului Internațional Liber 

Giurgiulești o zonă pentru dezvoltarea afacerilor denumită Zona Economică Liberă 

Giurgiulești (ZEL-G). In cadrul ZEL-G, investitorii au posibilitatea de a lua în locațiune terenuri, 

oficii, precum și spatii de depozitare închise și deschise. 

Datorită amplasării și accesului la infrastructura de transport tri-modală, rezidenții 

ZEL-Giurgiulești au access liber la piețele din Moldova, România și Ucraina. Adițional, 

rezidenții ZEL-G beneficiază nu doar de scutiri de drepturi de import cum ar fi accize, TVA și 

taxa vamală, dar și de cote reduse la impozitul pe venit, infrastructura nouă, precum și 

cheltuieli de salarizare relativ reduse și tarife de întreținere avantajoase. 

 

                                                 
18 Sursa: Suport Guvernului Republicii Moldova în Elaborarea unei Strategii de Transport și Logistică 
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Fig. 62. ICS Danube Logistics SRL 

 

Sursa: www.gipf.md 

 

Fig. 63. Vedere aeriană  

 

Sursa: www.flux.md 
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Portul Internațional Liber Giurgiulești (abreviat PILG) este unicul port din Republica Moldova 

accesibil pentru navele maritime, este situat la km 133,8 (a 72,2 milă maritimă) al fluviului 

Dunărea, în sudul țării, fiind mărginit de România și Ucraina. PILG beneficiază de o amplasare 

pe traseele internaționale de comerț și transport, precum este canalul navigabil 

Rin-Main-Dunăre, care unește Marea Neagră, 14 state europene și Marea Nordică; sistemele 

de cale ferată de standard european și rus, precum și rețeaua de drumuri internaționale. 

Proprietarul, operatorul și investitorul general al Portului Internațional Liber Giurgiulești este 

Compania Danube Logistics SRL. Portul de la Giurgiulești, a fost dat în exploatare abia la 26 

octombrie 2006, după 10 ani de construcție. 

 

Fig. 64. Republica Moldova – împărţire administrativă 

 

Sursa: Suport Guvernului Republicii Moldova în Elaborarea unei Strategii de Transport și Logistică 
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Conexiuni rutiere cu portul Giurgiulesti  

Majoritatea traficului rutier ce vine și pleacă de la Giurgiulești parcurge calea de la/spre 

Chișinău pe magistrala M3. A doua conexiune rutieră este drumul republican R34 spre Cahul, 

după cum se observă pe următoarea hartă.  

 

Conexiuni la reteaua feroviară 

Există trei conexiuni feroviare cu Giurgiulești: 

• Linia de est ce traversează o mică porțiune din Ucraina și continuă spre nord în regiunea 

orașului Chișinău; 

• Linia feroviară de mijloc prin orașul Cahul, conectată la linia feroviară existentă ce duce 

în regiunea orașului Chișinău; 

• Linia vestică prin orașele Galați – Iași – Ungheni, prin România paralel linei hotarului. 

 

Fig. 65. Conexiuni feroviare legătura Galaţi-Giurgiuleşti 

 

Sursa: Suport Guvernului Republicii Moldova în Elaborarea unei Strategii de Transport și Logistică 
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RENI  

Reni este un oraș în regiunea Odesa (Ucraina), centru administrativ al raionului omonim 

(raionul Reni). Este situat la o distanță de 320 km sud-vest de orașul Odesa și la 22 km de 

orașul românesc Galați. 

Raionul Reni este unul din cele 26 raioane administrative din regiunea Odesa din Ucraina, cu 

reședința în orașul Reni. A fost înființat în martie 1969, fiind inclus în componența RSS 

Ucrainene. Începând din anul 1991, acest raion face parte din Ucraina independentă. 

Acest raion are o suprafață de 861 km² și 39.903 locuitori (2001) [1], în majoritate de 

naționalitate moldoveni (români). Din componența raionului fac parte orașul Reni și 7 

comune rurale. 

 

Fig. 62. Raionul Reni 

 

Sursa:www.wikipedia.ro 
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Înainte de ocuparea Basarabiei și Bucovinei de nord de către Uniunea Sovietică în 1940, 

teritoriul său a făcut parte din județul Ismail al României Mari. În prezent, Reni a rămas 

singurul raion din Bugeac, care încă mai are o populație majoritară românească. 

Raionul Reni este situat în partea de sud-vest a regiunii Odesa, în Câmpia Dunării. El este cel 

mai îndepărtat raion de centrul regional Odesa, de care îl desparte o distanță de 300 km. 

Raionul ocupă un teritoriu înconjurat de ape (Dunărea și lacurile dunărene de luncă) pe o 

mare porțiune. Raionul Reni este străbătut la limita de sud de fluviul Dunărea (care este 

frontieră de stat între Ucraina și România), iar pe teritoriul său se află mai multe lacuri de 

câmpie cum sunt Cahul, Cartal, Cugurlui și Ialpug (ultimele două fiind și frontiera naturală a 

raionului cu raioanele Ismail și Bolgrad). 

În prezent, raionul se învecinează în partea de nord-vest cu raionul Cahul și UTA Găgăuzia din 

Republica Moldova, în partea de nord-est cu raionul Bolgrad, în partea de est cu raionul 

Ismail și în părțile de sud și sud-vest cu județul Tulcea din România (de care este separată 

prin fluviul Dunărea). 

Raionul Reni este frontieră de stat cu România și cu Republica Moldova. În acest raion, 

funcționează mai multe puncte de trecere a frontierei și anume: 

Un punct de trecere a frontierei în/din România: 

• Reni - Tulcea - punct de trafic internațional de frontieră cu specific portuar 

Patru puncte de trecere a frontierei în/din Republica Moldova: 

• Reni - Giurgiulești - punct internațional de trecere auto 

• Reni - Giurgiulești - punct internațional de trecere feroviară 

• Frecăței - Etulia - punct internațional de trecere feroviară 

• Anadol - Cișmichioi - punct interstatal de trecere auto 

Din suprafața raionului de 86.100 ha, apele ocupă o suprafață de 33.000 ha, iar terenurile cu 

destinație agricolă ocupă 41.646 ha (suprafața de teren arabil fiind de 34.008 ha). Clima 

raionului Reni este temperat-continentală. 

Regiunea Odesa este un oblast în sud-vestul Ucrainei. Centrul său administrativ este orașul 

Odesa. Orasul Reni face parte din Regiunea Odesa. 
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Fig. 63. Regiunea Odesa, încadrare la nivel naţional 

 

Sursa:www.wikipedia.org 

 

 

Geografie și economie 

 

Regiunea ocupă o zonă largă de stepă divizată de estuarul Nistrului. Coasta sa la Marea 

Neagră este compusă din numeroase plaje, estuare și lagune. Terenurile regiunii sunt 

renumite pentru fertilitatea lor și pentru faptul că agricultura practicată pe ele stă la baza 

economiei. Sud vestul regiunii, adică regiunea istorică Bugeac posedă numeroase podgorii și 

livezi. 

Din punct de vedere economic regiunea a realizat 4,95% din produsul intern brut al Ucrainei 

în anul 2008. 

Ramuri importante ale economiei regiunii sunt: 

• Extragerea de petrol și Industria chimică 

• Transportul (porturi fluviale și maritime importante, conducte de petrol și căi ferate); 
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• Agricultura și vinificația. 

Regiunea are o suprafață de 33.300 km². Populația sa (conform recensământului din 

2004-05-01) este de 2,4 milioane de oameni, din care aproximativ două treimi este populația 

orașului-capitală Odesa. 

 

Fig. 64. Încadrare în teritoriu - Regiunea Odesa 

 

Sursa:www.wikipedia.org 

 

Orașul Reni este situat la o altitudine de 285 metri, pe malul stâng al Dunării (la 3 km de 

vărsarea Prutului în Dunăre), în partea de vest a raionului Reni si face parte din regiunea 

Odesa. Are 19,947 locuitori, din care românofonii constituie 13.4% din populație, restul fiind 

în majoritate rusofoni.  

Principalele activități economice ale Raionului Reni sunt agricultura intensivă, pescuitul, 

turismul balnear și de recreere. Ca resurse naturale ale zonei sunt nisipul și argila, folosite în 

principal în construcții. 

Agricultura este principala ocupație a locuitorilor raionului, aici desfășurându-și activitatea 29 

societăți comerciale. 
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Fig.65. Încadrare în teritoriu - Oraşul Reni 

 

Sursa:www.wikipedia.org 

 

Orașul Reni era un port important pe malul stâng al Dunării, el fiind situat la o distanță de 22 

km de Galați, la 93 km de orașul Ismail și la 220 km de București. Societatea S.R.D. efectua 

curse regulate pe linia Brăila – Galați – Reni – Isaccea – Tulcea – Ismail – Chilia Nouă – Chilia 

Veche - Periprava - Vâlcov (și înapoi). De asemenea, Reniul era și o stație de cale ferată pe 

linia Galați – Basarabeasca – Tighina. 

Datorită așezării sale geografice la vărsarea Prutului în Dunăre, orașul Reni a devenit un 

important nod comercial, pe aici derulându-se un comerț dezvoltat de cereale, animale, porci, 

produse animale, păsări, cânepă, legume, miere, vin, ceară, produse mai ales din județele 

Basarabiei. Aici funcționau o uzină electrică, 3 fabrici de cărămizi, 2 fabrici de cherestea și 2 

de ulei. De asemenea, își desfășurau activitatea în localitate două agenții bancare. 

În prezent, Reni este unul dintre cele trei porturi importante ale Ucrainei la Dunăre și un 

centru industrial al regiunii Odesa. O cale ferată ce face legătura între Republica Moldova și 

Romania trece prin Reni, încă de când orașul făcea parte din componența României.  
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Orașul Reni este punct de trecere a frontierei în/din România (Reni - Tulcea - punct de trafic 

internațional de frontieră cu specific portuar) și în/din Republica Moldova (Reni - Giurgiulești 

- punct internațional de trecere auto și punct internațional de trecere feroviară). 

 

4.5.  Legaturi Directe Municipiul Tecuci - Municipiul Mărăseşti 

 

Fig. 66. Legături de infrastructură Tecuci-Mărăşeşti 

 
Sursa: PATJ Galati 

 

Istoric 

Primul pod de cale ferata de la Cosmesti a fost construit in anii 1868-1870, fiind terminat la 

13.10.1870. Despre acest pod putini localnici mai stiu cate ceva, desi urmele lui mai exista. 

Podul ca si calea ferata Roman-Marasesti - Tecuci- Galati – Braila – Buzau – Ploiesti – 

Bucuresti – Pitesti – Craiova - Virciorova au fost construite de compania germana Strussberg, 

iar cel care a condus lucrările a fost D.Brad din Prusia. 
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Geografie 

In localitatea Maraseşti se desfasoara Lunca Siretului inferior o unitate individualizată ce se 

desfășoară din dreptul localității Mărășești 

până la confluența râului Siret cu fluviul Dunărea, formată dintr-un șes larg și terase locale de 

luncă. Este un relief tipic de acumulare format din râul Siret și afluenții lui de pe ambele 

maluri, bogat în aluviuni. 

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. 

Este situat într-o zonă de câmpie, pe malul râului Bârlad afluent al râului Siret și pe malul 

râului Tecucel, afluent al Bârladului. Este un oraș mijlociu, cu un comerț în continuă 

dezvoltare. Așezată la o răspântie de drumuri vechi comerciale, localitatea s-a dezvoltat în 

vatra unei așezări geto-dacice și apoi daco-romane. Atestat încă din 1435, târgul Tecuci era 

un important centru de tranzit și de schimb pentru negustorii din țările de la nordul și de la 

vestul Moldovei, ca și pentru cei din regiunile limitrofe. 

Mărășești este un oraș din județul Vrancea, Moldova, România. În afara localității urbane 

principale, orașul mai cuprinde și localitățile componente Siretu și Tișița și din satele 

Călimănești, Haret, Modruzeni și Pădureni. 

 

Infrastructura rutieră 

Orașul se află în extremitatea de est a județului, la limita cu județul Galați, pe malul drept al 

râului Siret, care îl desparte de acesta, în zona unde Siretul primește apele râului Șușița și ale 

râului Zăbrăuți. Este traversat de șoseaua națională DN2, care leagă Focșaniul de Bacău, 

șosea din care la Tișița se ramifică DN24, care duce spre Tecuci, Bârlad, Vaslui și Iași, și DN2L 

care leagă Mărășeștiul spre vest de Panciu, Străoane, Răcoasa, Câmpuri, Soveja și Tulnici 

(unde se termină în DN2D). Șoseaua județeană DN205H se ramifică din DN2 la Călimănești și 

duce spre nord la Pufești (unde se intersectează din nou cu DN2), și apoi spre vest la Păunești 

și spre sud la Movilița și Panciu. Șoselele județene DJ204I și DJ204E, ramificate din DN2, sunt 

de fapt drumuri de interes local ale orașului Mărășești. 
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Pentru fluidizarea traficului si asigurarea legaturii unor zone rurale cu reteaua de drumuri 

Naţionale au fost reabilitate 6 drumuri judeţene:  

- In judeţul Galaţi au fost finantate 2 drumuri judetene care asigura legatura dintre localitatile 

situate in nordul judeţului cu municipiul Galaţi, respectiv DJ 235 Galaţi-Cudalbi – Baleni si DJ 

251 care asigura legatura intre municipiile Galaţi si Tecuci, traversand mai multe sate si 

comune. 

- In judeţul Vrancea, au fost finantate 2 drumuri judetene, DJ 204 E care asigura legatura 

dintre localitatile Mărăseşti şi Panciu, precum şi DJ 205 R între localităţile Coteşti- Poiana 

Cristei. 

Judeţul Galaţi din punct de vedere al componenţei teritoriale, este alcătuit din 2 municipii - 

Galați şi Tecuci, 2 oraşe - Berești şi Târgu Bujor, 61 de comune, 180 de sate (din care 2 sate 

aparţinând de municipii şi oraşe). 

În componenţa oraşului Mărăseşti, pe lânga oraşul propriu-zis, intra localitatile : Doaga, 

Modruzeni, Haret, Pădureni şi Călimăneşti. 

Cartierul Doaga aparţine oraşului numai cu locuinţele şi exploataţiile industriale, feroviare şi 

de turism, aflate pe malul stang al pârâului Susiţa, fiind individualizat de Doaga sat, care 

apartine de comuna Garoafa. Acest cartier se situează la o distantă de 7 km în sud-estul 

oraşului. 

Satul Modruzeni se afla în nord-estul oraşului la o distanţa de 3 km, între calea ferata şi râul 

Siret. Satul Haret se află la nord de oraşul Mărăseşti, la o distanţa de 3 km de D.N. E-85. Satul 

Pădureni se află la nord-est de oraşul Mărăseşti, la o distanţa de 5 km, de o parte şi de alta a 

caii ferate şi canalului de irigaţii Siret-Baragan. Satul Călimănesti se află la nord-est de oraşul 

Mărăseşti, de o parte şi alta a căii ferate şi D.N. E-85, la vest de raul Siret. 

Oraşul Mărăseşti este situat pe teren în general plan, mărginindu-se în partea de vest cu 

colinele subcarpatice. Altitudinea este de 100 m faţă de nivelul mării.19  

 

Infrastructura feroviară 

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

este electrificată şi deseveşte rutele: 
                                                 
19 Sursa: http://www.primariamarasesti.ro/ 
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• Galaţi – Tg. Bujor – Bârlad 

• Galaţi – Bărboşi – Tecuci – Mărăşeşti – Bârlad (realizată printre primele din ţară, încă de 

la 1872) 

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

Orașul Mărăseşti este și un important nod feroviar, în gara Mărășești întâlnindu-se calea 

ferată București-Galați-Roman cu calea ferată Buzău-Mărășești. 

Tecuciul este unul din putinele noduri feroviare ale tarii care dispune de patru directii de 

orientare a liniilor ferate (spre Galati, Iasi, Marasesti si Faurei) si tot atâtea pentru sosele 

(spre Galati, Bârlad, Tisita, Tg. Bujor) carora li se adauga drumuri locale, spre localittaile 

rurale vecine (Movileni, Furceni), reliefându-se si mai pregnant pozitia de intersectie 

(rascruce) a orasului Tecuci. 

 

Fig. 67. Harta Judeţului Galaţi 

 

Sursa:www.ajps.ro 
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În România, transportul feroviar are reţea de cale ferată dezvoltată cantitativ, dar învechită. 

Indicele densităţii de căi ferate este 103,1, peste media UE (index UE-27: 100,0), ceea ce 

duce la concluzia că transportul feroviar prezintă unele disfuncţii pe întreg teritoriul ţării. 

Liniile principale sunt Galati – Tg. Bujor – Barlad, Galati – Barbosi – Tecuci – Marasesti – 

Barlad (realizata printre primele din tara, inca de la 1872), Galati – Barbosi - Braila – Faurei – 

(Buzau/Urziceni) – Bucuresti.  

Deşi leagă cele mai importante oraşe din judeţ, numărul lor este insuficient pentru a servi şi a 

indeplini cerinţele tuturor locuitorilor. 

 

Economie 

Oraşul Mărăşeşti sunt oraş sărac, cu un grad de dezvoltare scăzut, asociat cu o calitate a vieţii 

nesatisfăcătoare. Din totalul UAT-urilor ce se învecinează cu judeţul Galaţi, în partea de vest 

43% sunt comune sărace, fapt ce face ca zona să devină atractivă pentru posibilele fluxuri 

migratorii de populaţie din judeţele Vaslui, Vrancea şi Brăila. 

La Galaţi, Tecuci şi Braniştea se exploatează argile, nisipuri şi pietrişuri, importante pentru 

industria materialelor de construcţie. 

Comunele aflate în apropierea Mun. Galaţi şi oraşelor Tecuci şi Târgu Bujor sunt principale 

receptoare 

ale bunăstării urbane, celelaltate comune rămând la un nivel inferior de dezvoltare, stare 

caracteristică la nivelul tuturor judeţelor din Moldova care au o valoare a indicelui de 

dezvoltare a comunelor sub media naţională. 

Analizând productivitatea suprafeţelor cultivate cu porumb boabe, grâu si secară, cartofi şi 

floarea soarelui, valori peste media judeţeană se înregistreaza în doua areale, dezvoltate în 

relaţie directă cu Municipiul Tecuci şi axa dintre Municipiul Galaţi şi Oraşul Târgu Bujor20.  

Se doreşte susţinerea dezvoltării IMM-urilor în zonele de influenţă a oraşelor Tecuci şi Tg 

Bujor şi Bereşti, în special, axate pe industriile alimentară şi textilă . 

Statistica referitoare la numărul de comercianţi existenţi în mediul urban al judeţului Galaţi 

arată o concentrare semnificativă a acestora în municipiul resedinţă de judeţ Galaţi, unde se 

                                                 
20 Conform PATJ Galaţi, Secţiunea 3, INCD URBAN – INCERC, Sucursala URBANPROIECT, 2011, pag 55 
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regăsesc peste 86% dintre aceştia. Celălalt municipiu, Tecuci, grupeaza doar 11% din 

comercianţi, în timp ce oraşele Bereşti şi Târgu-Bujor deţin procente semnificativ mai scăzute 

– 0,4% şi respectiv 1,5%. 

Deşi deţin un număr de comercianţi mult inferior, municipiul Tecuci şi oraşele Bereşti şi 

Târgu-Bujor au fost mai sever afectate de criză decât municipiul Galaţi. Au fost înregistrate 

2821 societăţi care au suspendat activitatea în 2009 în Municipiul Galaţi, 292 în Tecuci, 18 în 

Bereşti şi 20 în Târgu-Bujor.  

Orașul Tecuci este renumit mai ales pentru fabricile sale de conserve din legume, fructe și 

carne: Atfab, Contec, etc., iar mai nou pentru numeroasele firme producătoare de muștar: 

Atfab, Rotina etc. Este de asemnea renumit și pentru I.R.A.(Întreprinderea de Reparații Auto), 

F.A.M.(Fabrica de Ambalaje Metalice), actualmente privatizată, numele său fiind AMEP 

Ambalaje Metalice Tecuci, depozitul I.C.R.A., sub conducerea lui Pangratz Iohan la alimente, 

actualmente de asemenea privatizat, denumindu-se Galgros SRL. În ultimul timp, municipiul 

a cunoscut o creștere economică deosebită, care se datorează în mare parte investițiilor 

străine directe, atât în domeniul industriei, cât și în servicii. Cele mai mari astfel de investiții 

s-au realizat prin înființarea câtorva fabrici de mare anvergură și a unei uzine de utilaj greu. 

 

Dezvoltare Urbană 

Distribuţia oraşelor, comunelo şi satelor în teritoriu nu este una accidenală, ele fiind dispuse 

de cele mai multe ori de-a lungul unor artere importante de circulaţie. Astfel, crearea 

disparităţilor în teritoriu poate cauza probleme întregii dezvoltări a judeţului şi nu numai. 
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Fig. 68. Harta administrativă a judeţului Galaţi cu marcarea municipiilor şi oraşelor 

 

Sursă: PATJ Galaţi 

 

În judeţul Galaţi există două municipii – Galaţi şi Tecuci şi două oraşe – Târgu Bujor şi Bereşti. 

Oraşul Galaţi este cel mai mare oraş al judeţului, fiind şi reşedinţa de judeţ, este cel mai 

dezvoltat oraş pe toate domeniile, deţinând o pondere de aproape 50% din total judeţ în 

ceea ce priveşte numărul de locuitori. Al doilea oraş ca mărime şi dezvoltare este municipiul 

Tecuci. 

Vecinătatea judeţului Galaţi cu judeţele Vaslui, Vrancea, Brăila şi Tulcea constituie o 

oportunitate pentru a pune bazele unei colaborări cu aceste judeţe pe toate planurile: 

economic, social, cultural, de mediu. Poate fi menţionat în acest context realizarea unui 

proiect de anvergură agro – alimentar, ce va transforma oraşul Tecuci într-un centru 

important de dezvoltare a industriei alimentare prin depozitarea şi apoi transportul 

produselor alimentare la nivelul întregii regiuni de dezvoltare. 

Distanţa dintre judeţul Galaţi şi capitala Bucureşti poate fi şi mai mult redusă din punct de 
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vedere temporal prin construirea unui drum expres Galaţi – Bucureşti. Acest drum va 

constitui o variantă rapidă de transport între cele două oraşe, cu posibilitatea ulterioară de a 

fi transformat în autostradă. Alte drumuri expres sunt necesare pentru a lega municipiul 

Galaţi de oraşele Târgu Bujor – Bereşti – Bârlad şi Tecuci. 

Din punct de vedere rutier, judeţul Galaţi poate deveni un important nod de tranzit sau de 

comunicaţii de impact internaţional pe traseul Marea Baltică - Marea Neagră. În acest sens 

pot fi planificate şi implementate două proiecte de infrastructură, şi anume construirea unui 

pod peste Dunăre cu ieşire la un drum expres spre municipiul Constanţa şi un drum expres 

Galaţi – Tecuci cu ieşire la drumul european E 581, spre Tişiţa. 

Se doreşte modernizarea liniilor de cale ferată existente in zona studiată prin: 

• Modernizarea liniei de cale ferată Galaţi – Mărăşeşti, cu asigurarea vitezei maxime de 

160 km/h pentru trenurile de călători şi a vitezei de 120 km/h pentru trenurile de marfă; 

• Reabilitarea liniilor c.f. simple neelectrificate Galaţi – Bârlad şi Mărăşeşti – Tecuci 

asigurarea 

• protecţiei căilor ferate prin respectarea următoarelor normative: H.G. 525/1996, O.U.G. 

12/1998, H.G. 581/1998; 

Se doreşte dezvoltarea infrastructurii reţelei de interes naţional in zona studiata prin: 

• DN 25A: Hanu Conachi (DN 25) – limita jud. Vrancea  

• Amenajarea variantei ocolitoare Tecuci şi finalizarea şoselei de centură a municipiului 

Galaţi 

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial “Transport” si 

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. au semnat 

contractul de finantare pentru proiectul “Constructia variantei de ocolire Tecuci”. 

Obiectivele principale ale proiectului sunt constructia a 6,945 km de sosea, construirea a 10 

podete, 2 pasaje peste calea ferata si 3 intersectii la nivel: doua de tip giratoriu si una “in 

cruce”. 

Imbunatatirea conditiilor generale de circulatie, ca urmare a realizarii rutei de ocolire, conduc 

la obtinerea unor economii de timp intre 61% si 71%, ca si economii de timp exprimate in 

minute, castigul de timp se situeaza intre 3,5 minute (pentru autoturisme) si 6,9 minute 

pentru vehicule grele. 
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Proiectul are un buget total de 70.648.637 lei, din care 48.606.351 lei constituie finantare 

nerambursabila acordata de Comisia Europeana din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala prin Programul Operational Sectorial Transport 2007 – 2013, restul sumei fiind 

asigurata de la Bugetul de Stat. 

Implementarea acestui proiect se va realiza prin contracte de lucrari si servicii licitate de 

catre CNADNR SA. 

Acest proiect a fost depus in cadrul Axei Prioritare 2 “Modernizarea si dezvoltarea 

infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii 

unui sistem national durabil de transport”, Domeniul Major de Interventie 2.1 “Modernizarea 

si dezvoltarea infrastructurii rutiere nationale.” 

 

Fig. 69. Accesibilitate Tecuci-Mărăşeşti 

 

Sursa: http://harta-galati.ro/ 

 

http://harta-galati.ro/
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Localităţi învecinate ale Muncicpiului Tecuci 

 Drăgănești - DN25 - 8 km 

 Hanu Conachi - DN25 – 32 km 

 Tișița - (Mărășești) – E581 – 25 km 

 Munteni – E581 – 5 km 

 Valea Mărului – DJ242 – 22 km 

 Târgu Bujor – DJ242 – 45 km 

 Buciumeni – DJ252 – 27 km 

 Nicoresti - DJ252- 14 km 

 Matca - DJ242 - 7 km. 

 

4.6.  Legături Directe Comuna Oancea-Oraşul Cahul (Republica Moldova) 

 

Fig. 70. Accesibilitate Comun Oancea - Orasul Cahul 

 

Sursa. Prelucrare proprie 
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4.6.1. Descriere generală 

 

Comuna Oancea este situata in partea de rasarit a Romaniei, pe malul drept al raului Prut, la 

57 km nord de orasul Galati resedinta judetului si la 7 km vest de orasul Cahul din Republica 

Moldova. 

Comuna Oancea se invecineaza: 

- la Est: raul Prut, granita actuala intre Romania si Republica Moldova pe o lungime de 

7,5 km 

- la Sud: comuna Vladesti 

- la Vest: sat Roscani (comuna Baneasa) 

- la Nord: sat Rogojeni (comuna Suceveni) 

Podul rutier peste raul Prut face legatura cu Republica Moldova. 

Comuna Oancea este formata din 2 sate si anume: satul Oancea - resedinta de comuna si 

satul Slobozia Oancea aflat la 2 km distanta de centrul administrativ. 

Raionul Cahul este situat în partea de sud-vest a Republicii Moldova, pe câmpia Prutului 

Inferior. Hotarele de vest ale raionului sunt învecinate pe râul Prut, cu România, iar la sud cu 

Ucraina. 

 

SUPRAFATA - Comuna Oancea se intinde pe o suprafata de 5,160 ha din care: intravilan 269 

ha. Din total suprafata de  4,241 ha reprezinta folosinta agricola diferenta este alcatuita din 

ape si balti, drumuri, constructii. 

Raionul Cahul detine o suprafata – 1,54 kmp., reprezentând 4,6% din suprafata Republicii 

Moldova, iar orasul Cahul are o suprafata de 31 Kmp;  

Activitati specifice zonei: agricultura, zootehnie, piscicultura; 

Punct trecere vama - international spre/de la Republica Moldova; 

Parc Natural Lunca Joasa a Prutului Inferior; 
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ACCES LA CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TELECOMUNICAŢII - Localitatea Oancea este traversată de 

DN 26 Galati-Murgeni si DJ 242E Oancea-Baneasa. Comunicarea cu principalele oraşe: 

Galaţi-Iaşi-Huşi se efectuează cu autobuze şi microbuze. În anul 2006 a început reconstrucţia 

Vamii Oancea în valoare de 20 milioane lei. 

Pe teritoriul comunei a fost înfiintat "Parcul Natural Lunca Joasa a Prutului Inferior". 

Sunt depuse documentele privind inregistrarea mărcii de vie "Oancea", unde soiul de vin 

"MERLOT" a fost premiat cu cinci medalii de aur. 

În oraşul Cahul din Republica Moldova s-a înfiinţat de curând Centrul Zonal pentru 

Dezvoltarea Euroregiunii de Sud-Est, sub patronajul Spaniei. 

Un important atu al Judeţului Galaţi îl reprezintă localizarea sa în apropierea punctelor 

vamale. Astfel, acesta poate dezvolta relaţii comerciale internaţionale la aproximativ 11 km 

de punctul vamal Giurgiuleşti, la 59 km de cel de la Oancea, care face legătura cu Republica 

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

 

Fig. 71. Principalele coridoare Pan Europene şi încadrarea României la nivel european 

 

Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Pan-European_corridors.svg 
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Fig. 72. Accesibilitate Comuna Oancea – Orasul Cahul 

 

Sursa: PATJ Galati – Infrastructuri tehnice - Retele de transport - Dezvoltare 

 

ACTIVITĂŢI ECONOMICE PRINCIPALE 

In Comuna Oancea activitati economice principale: 

• Ferme piscicole in concesiune; 

• Ferme arendatoare pentru culturi agricole; 

Exista echipamente noi de irigatii - donatie Ambasada Japoniei pentru suprafata de 300 ha pe 

sezon. Incepand cu 1 septembrie 2005, comuna Oancea a fost nominalizata printre primele 

20 localitati din tara cu titlul de Sat European. 

Oraşul Cahul reprezintă  cel mai important centru industrial, care în tandem cu  Portul 

Internaţional Liber “Giurgiuleşti” poate deveni un pol economic de importantă regională.  

Deşi regiune are o pronunţata specializare in  agricultură, terenurile agricole constituie doar 

42% din totalul suprafeţei RDS. Din acestea 82% sunt terenuri arabile si 18% plantaţii 

multianuale. Principalele produse agricole sunt strugurii, cerealele, culturile tehnice şi 

pomicole. Agricultura rămâne a fi principalul sector al ocupării forţei de munca - peste 61% 

din populaţia economic activă a regiunii. Cota agro-firmelor care generează pierderi a 

constituit in 2007 sub 44%, ceea ce este cu 3% peste nivelul mediu pe tara. Infrastructura 

existentă de colectare a produselor agricole nu este funcţională şi exportul lor este îngreunat 
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de bariere tehnice. 

Oraşul Cahul este cel mai mare centru economic, cultural şi curativ din sudul Republicii 

Moldova şi se află la 175 km de or. Chişinău – capitala Republicii Moldova, 60 km de or. Galati, 

România şi la 315 km de oraşul Odesa, Ucraina. 

Localitatea este amplasată la o altitudine de 119 m deasupra nivelului mării într-o zonă 

seismică. 

Reteaua hidrografică este reprezentată de râul Prut şi fluviul Dunărea, care formează de-a 

lungul cursurilor lunci, bălti, lacuri naturale. În raion se află cele mai mari lacuri din Moldova: 

Manta şi Beleu. Prin portiunea de 1200 metri la Dunăre este asigurat accesul la Marea 

Neagră şi bazinul acvatic al Europei Centrale şi de Est. 

Facilitati oferite investitorilor de comuna Oancea: Vânzare/ concesiune terenuri pretabile 

pentru viticultură, Scutirea impozitului pe terenul aferent investiţiei 3 ani, Sprijin logistic şi 

uman total din partea administraţiei, fără comision. 

Proiecte de investitii în comuna Oancea :  

• Realizarea unei noi vămi internaţionale,  

• Staţii de îmbuteliere,  

• Realizarea unei baterii de generatoare foliente, 

• Refacerea zonei viticole cu soiul "Merlot" de Oancea,  

• Perspectivă pentru zăcăminte de ţiţei şi gaze,  

• Modernizare drumuri comunale,  

• Reabilitare şcoală,  

• Reconstrucţie grădiniţă. 

 

Dezvoltarea economică a oraşului Cahul 

INDUSTRIA 

Cele mai importante domenii:  

- Industria vinului (11 fabrici de vin) 
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- Fabricarea produselor textile (2 fabrici de confectii) 

- Industria alimentară (8 combinate de panificatie, 1 combinat de brânzeturi, 

întreprinderi de prelucrare a fructelor şi legumelor, 1 fabrică de bere) 

- Industria materialelor de constructii (uzina de beton armat şi uzina de cheramzită); 

 

AGRICULTURA 

- 42% din suprafata raionului – terenuri agricole . 

- 61% din populatia economic activă a raionului este ocupată în agricultură. 

- Terenuri arabile – 81% 

- Plantatii multianuale – 18% (85% vii, 15% livezi) 

- Plantatii legumicole – 1%  

- Principalele produse agricole: 

- Strugurii, cereale, culturile tehnice şi pomicole. 

 

CONEXIUNI 

Raionul Cahul are conexiune directă cu Uniunea Europeană, România prin 2 puncte vamale, 

Cahul-Oancea şi Giulgiuleşti – Galati. 

La est RC are conexiune cu Ucraina prin punctul vamal Giurgiuleşti – Reni. 

Reteaua de transport este prezentă prin toate patru tipuri de transport: aerian, auto, fluvial şi 

feroviar.  

Aeroportul international Cahul oferă posibilităti de accesibilitate aeriană, dar care 

deocamdată nu sunt utilizate.  

Accesibilitatea maritimă şi fluvială este asigurată de Portul International Liber Giurgiuleşti. 

 

COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ 

Vecinătatea geografică a judeţului faţă de punctele vamale Giurgiulesti, Oancea şi Ismail, care 

fac legatura cu Republica Moldova şi Ucraina reprezintă un factor determinant în 
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expansiunea relaţiilor comerciale ale României cu aceste ţări. Stimularea relaţiilor comerciale 

între jucătorii anterior menţionaţi, prin acţiuni de ordin bugetar şi financiar - bancar, de 

eliminare a unor obstacole de ordin tarifar, fiscal şi valutar pot contribui decisiv la 

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

Dezvoltare Sud - Est şi implicit la nivel naţional. Promovarea exporturilor şi relaţiilor 

comerciale poate avea un efect pozitiv asupra balanţei comerciale a României, diminuând 

deficitele de această natură. 

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

Jos” în următoarea formaţie: din partea României: judeţele Galaţi, Brăila şi Tulcea; din partea 

Republicii Moldova: (raioane Cahul, Cantemir); din partea Ucrainei: regiunea Odesa, precum 

şi din ”Zona economica liberă Galaţi –Giurgiuleşti – Reni’’21 

Consiliul Raional Cahul este parte componentă a Euroregiunii  “Dunărea de Jos”, fondată în 

anul 1998. 

Parteneri:  

- R. Moldova: (raioanele Cahul şi Cantemir)  

- România: judetele Tulcea, Brăila şi Galati)  

- Ucraina: (regiunea Odessa)   

 

Fig. 73. Conexiuni la nivel supra-naţional 

 

Sursa: Identificarea de relaţii teritoriale administrative/ frontaliere între uat din județul Galaţi, judeţele vecine şi Rep. 
Moldova/ Ucraina. 

 

                                                 
21 http://www.actedj.ro/ 
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Activităţi comune în diverse domenii: 

Infrastructură, protectia mediului, dezvoltarea economico-sociala, cooperare transfrontaliera, 

turism, proiecte culturale, etc. 

 

Puncte ce control şi de trecere a frontierei 

Punctele de control şi trecere a frontierei sunt propuse pentru modernizare, conform 

PATN – Secţiunea Căi de Comunicaţie; aceste puncte sunt: Galaţi (punct rutier, feroviar şi 

fluvial), care asigură corespondenţa cu Republica Moldova (Giurgiuleşti, Reni) şi Oancea (de 

asemenea punct rutier, feroviar şi fluvial), situat pe drumul naţional secundar DN 26A, care 

reprezintă altă trecere a frontierei spre Rep. Moldova (Cahul). 

 

Fig. 74. Punct de trecere a frontierei Oancea-Cahul 

 

Sursa: Ministerul internelor si reformei Administrative Romania, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera 
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Prioritătile în activitatea Euroregiunii 

• Atragerea de fonduri prin implementarea de proiecte in cadrul Programului 

operational de cooperare transfrontaliera Romania-Ucraina-Republica 

Moldova; 

• Crearea centrului multicultural “Dunarea de Jos”; 

• Crearea unui centru regional si transfrontalier de prevenire si interventie a 

fluviului Dunarea; 

• Crearea unui centru informational transfrontalier; 

• Promovarea turismului verde în cadrul euroregiunii; identificarea şi 

promovarea ariilor protejate;  

• Sprijinirea dezvoltării regionale prin înfiintarea unor obiective 

• economice transfrontaliere – piată en- gros la Cahul şi parc agroindustrial la 

Galati; 

• Crearea centrului transfrontalier pentru dezvoltarea activitătilor  inovative şi 

de cercetare, în vederea organizării unor activităti comune,  expozitii, 

conferinte, seminarii în domeniul activitătilor inovative şi  cooperării 

transfrontaliere; 

 

Proiecte propuse spre finantare în cadrul Programului de Vecinătate România – Moldova: 

• Dezvoltarea cooperării în zona de frontieră prin reabilitarea unei sectiuni de 

drum ce face legătura între satele Roşcani şi Băneasa (judetul Galati) cu vama 

Oancea (România) şi Cahul (R. Moldova). 

• „Complexul Muzeal de Ştiinte ale Naturii Galati – obiectiv turistic 

transfrontalier”  

• „Cooperarea transfrontalieră şi bună Vecinătate la Dunărea de Jos” 

• „Dezvoltarea asistentei sociale prin cooperare transfrontalieră”. 
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Fig. 75. Euroregiunea Dunărea de Jos 

 

http://www.timpul.md 

 

Euroregiunea Marea Neagră: 

- Consiliul Raional Cahul este membru al Asociatiei Euroregiunii “Marea Neagră”, 

fondată în anul 2008 

- Activitatea în această asociatie urmăreşte: 

- Intensificarea cooperării cu celelalte state din bazinul Marii Negre. 

- Promovarea şi intensificarea initiativelor de cooperare prin schimb de experientă, 

elaborarea de propuneri de proiecte, etc. 

 

http://www.timpul.md/
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5. CONCLUZII 

 

Definim accesibilitatea prin facilitatea mobilităţii persoanelor, bunurilor, serviciului, 

capitalului, informaţiilor în teritoriu. Mobilitatea oamenilor prin infrastructura de transport 

implică pe lângă costurile şi factorii asociaţi transportului de bunuri şi servicii, şi costurile de 

adaptare la un mediu nou. Judeţul Galaţi, prin accesibilitatea desfăşurată la nivelul tuturor 

domeniilor, capătă potenţial enorm în scopul unei creşteri economice. Astfel, el devine o 

atracţie pentru populaţie, bunuri, servicii şi idei, creându-se o tendinţă de urbanizare şi 

concentrare în jurul său ca un centru economic în curs de creştere.  

Crearea unui teritoriu accesibil poate duce la transformarea acestuia prin îmbunătăţirea 

obstacolelor ca: infrastructura rutieră şi feroviară, reducerea barierelor reglementate 

împotriva migraţiei etc. Astfel de rezolvări adaptate la specificul fiecărei zone şi combinarea 

cu anumite investiţii pentru creşterea nivelului de trai pot duce la remedieri în rândul 

fenomenelor de migraţie care poate fi înlocuti cu cel de navetism, asigurându-se astfel o mai 

bună calitate a vieţii. 

Criza economică şi situaţia financiară au evidenţiat mai mult ca oricând rolul fundamental al 

serviciilor de interes general (SIG) în Uniunea Europeană. În domenii precum îngrijirea 

medicală, îngrijirea copiilor sau îngrijirea persoanelor în vârstă, asistenţa persoanelor cu 

dizabilităţi, aceste servicii oferă o siguranţă esenţială pentru cetăţeni şi contribuie la 

promovarea coeziunii sociale.  

Serviciile de interes general în domeniul educaţiei formării şi ocupării forţei de muncă joacă 

un rol cheie în agenda dezvoltării şi creării de locuri de muncă. În economia bazată pe 

cunoaştere, şcolile, centrele de formare profesională şi universităţile trebuie să fie de cea mai 

înaltă calitate pentru a garanta că noua generaţie are abilităţi şi competenţe pentru noi locuri 

de muncă. 

În acelaşi timp, constrângerile bugetare cu care se confruntă în prezent administraţiile 

publice şi necesitatea consolidării fiscale fac necesară asigurarea unor servicii de înaltă 

calitate, cât mai eficiente şi cu costuri cât mai reduse.   
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Evaluarea performanţei de interes economic general este o modalitate cheie de urmat 

pentru a putea răspunde la nevoile consumatorilor, cetăţenilor şi societăţii cât şi dezvoltării 

viitoare.  

Cea mai necesară intervenţie pentru asigurarea unei accesibilităţi crescute este nevoie de 

reţele integrate de transport local în judeţul Galaţi, care să deservească mobilitatea pe întreg 

teritoriul asociat cu legăturile dintre sistemul Brăila – Galaţi cât şi cu aria extinsă a judeţului.  

La nivelul judeţului Galaţi, accesibilitatea UAT-urilor presupune utilizarea căilor de circulaţie 

rutiere majore existente (drumul European E87, Drumul national 2B şi drumuri judeţene), 

dintre care doar un număr relative au acces direct la aceste artere. 
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