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Fig. 125 Puncte turistice Municipiul Tecuci 
Fig. 126 Monumentele istorice întâlnite în oraşul Berești 
Fig. 127 Obiective turistice (organizare spectacole sau expoziții) în Municipiul Galați   
Fig. 128 Obiective turistice (organizare spectacole sau expoziții) în Municipiul Tecuci  
Fig. 129 Obiective turistice (organizare spectacole sau expoziții) în oraşul Berești 
Fig. 130 Beneficiile/valorile ariilor naturale 
Fig. 132 Tipurile de impact produse de activitățile turistice asupra mediului înconjurător 
Fig. 133 Poluarea apei râului Prut în zona Oancea – Slobozia 
Fig. 134 Spațiu amenajat pentru camping/grătar în Pădurea Gârboavele 
Fig. 135 Punct de colectare deșeuri în zona Locului fosilifer Rateș 
Fig. 136 Degradarea solului (spațiu neamenajat pentru grătar) zona Lacului Brateș Galați 
Fig. 137 Degradarea solului (spațiu neamenajat pentru grătar) zona Lacului Brateș Galați  
Fig. 138 Locul fosilifer Tirighina – Barboşi 
Fig. 139 activități ecoturistice care se pot realiza în județul Galați 
Fig. 140 Logo – ul Apa Canal Galați S.A. 
Fig. 141 Sursele de alimentare cu apa a Municipiul Galați 
Fig. 142 Captarea apei subterane din Vadu Roșca 
Fig. 143 Captarea apei subterane din Salcia - Liești 
Fig. 144 Captarea apei subterane din Șerbești 
Fig. 145 Sistemul de distribuire a apei potabile în Municipiul Galați 
Fig. 146 Fronturile de captare a apei în Municipiul Tecuci  
Fig. 147 Repartiția sistemelor de canalizare la nivelul zonei urbane a județului Galați 
Fig. 148 Stația de Epurarea Municipiul Galați – vedere panoramică  
Fig. 149 Unitățile tehnologice ale stației de epurare Galați 
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Fig. 150 Probleme ale sistemului de  canalizare ale orașului Tecuci  
Fig. 151 Probleme ale sistemului de canalizare ale orașului Târgul Bujor  
Fig. 152 Probleme ale sistemului de canalizare ale orașului 
Fig.  153 Avantajele operării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel regional 
Fig. 154 UAT –uri din Județul Galați  
Fig. 155 Arii naturale protejate (SCI – SPA) din zona rurala a județului Galați 
Fig. 156 Arii naturale protejate (Parc natural – Rezervații naturale protejate) din zona rurala a județului 
Galați 
Fig. 157 Clasificare satelor turistice 
Fig. 158 a-b Gradina Zoologica - Adăpost ursi din Gradina Zoologica Galați 
Fig. 159 a-b Complex Pibunni Gârboavele şi Complex Stejarul din zona de agrement Gârboavele 
Fig. 160  Zonele rurale cu potențial turistic ridicat  
Fig. 161  Obiective pentru implicarea populației rurale în realizarea unui turism durabil 
Fig. 162 Zone de pescuit disponibile populației rurale din județul Galați 
Fig. 163 a Deșeuri menajere în Lunca Chineja (Foto autor) 
Fig. 163 b Deșeuri menajere in apropriere de Balta Sovarca (Foto autor) 
Fig. 164 a-b Activități de camping/grătar în zone neautorizate (a- zona Prut – Măstăcani/b- zona Siret) 
Fig. 165 Numărul de comune cu instalații de alimentare cu apa potabila şi lungimea rețeaua de 
distribuție a apei potabile in mediul rural 
Fig. 166 Zonele rurale care sunt racordate direct la aducțiunea de apa a Municipiul Galați 
Fig. 167 Sistemul de canalizare Comuna Cudalbi 
Fig. 168 Sistemul de canalizare Comuna Grivița 
Fig. 169 Sistemul de canalizare Comuna Independența 
Fig. 170 Sistemul de canalizare Comuna Ivești 
Fig. 171 Sistemul de canalizare Comuna Liești 
Fig. 172 Sistemul de canalizare Comuna Nicorești 
Fig. 173Sistemul de canalizare Comuna Pechea 
Fig. 174 Sistemul de canalizare Comuna Scânteiești 
Fig. 175 Sistemul de canalizare Comuna Schela 
Fig. 176 Probleme privind sistemul de canalizare şi alimentare cu apa în comunele din județul Galați 
Fig. 177 a Modalitățile de realizare a activității de salubrizare 
Fig. 177 b – 67 c Depozitare neautorizata de deșeuri in apropiere de Lacul Brateș, Galați 
Fig. 178 Combinatul ArcelorMittal Galați  
Fig. 179 Aptitudini dobândite în urma participării la programe de educaţie ecologică dezvoltă 
Fig. 180 Principalele cauze ale producerii de inundații 
Fig. 181 Zone cu potențial risc semnificativ la inundații de-a lungul râului Prut 
Fig. 182 Zone cu potențial risc semnificativ la inundații de-a lungul râului Siret 
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Fig. 183 UAT –uri din Județul Galați amenințate de riscul la inundații pe cursuri de apa intervalul de 
timp 2001/ 1998 – 2006 
Fig. 184 UAT –uri din Județul Galați amenințate de riscul la inundații pe torenți  în intervalul de timp 
2001/ 1998 – 2006 
Fig.  185 Lucrări necesare de apărare împotriva inundaţiilor 
Fig. 186 Pagubele materiale si umane datorate inundațiilor pe Prut din perioada 2005 – 2007 
Fig. 187 Număr localități afectate de inundații/an       
Fig. 188 Case si anexe gospodărești afectate de inundații/an 
Fig. 189 Obiective socio-economice afectate de inundații       
Fig. 190 Drumuri afectate de inundații/an 
Fig. 191 Amenajările structurale existente pentru apărare împotriva efectelor negative ale inundațiilor 
în zona râului Siret 
Fig. 192 Legislația privind managementul riscului la inundații în Romania 
Fig. 193 Tipurile de hazard/riscuri tehnologice întâlnite în județul Galați 
Fig. 194 Tipurile de hazarde chimice (risc de explozie) din județul Galați 
Fig. 195 Lacurile de acumulare cu risc tehnologic potențial din județul Galați 
Fig. 196 Zonele cu potențial de poluare cu petrol şi apa sărată din județul Galați 
Fig. 197 Societățile din județul Galați care dețin instalații IPPC 
Fig. 198 Ramurile economice principale ale județului Galați 
Fig. 199-200 Localizarea societăților comerciale cu domeniul de activitate în raport cu ariile naturale 
protejate (autorizații de mediu emise 2011-2014) 
Fig. 201 Harta eoliană a României 

LISTA TABELE 
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Tabel 8 Speciile de mamifere, amfibieni si reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 

92/43/CEE 

Tabel 9 Principalele elemente ale patrimoniul antropic construit din Județul Galați 
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Tabel 10 Monumentele istorice întâlnite în orașul Tecuci 
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Tabel 12 Ariile naturale protejate aferente mediului rural din județul Galați 

Tabel 13 Zone cu potențial cel mai dezvoltat din punct de vedere turistic in mediul rural 

Tabel 14 Obiective turistice in comunele din județul Galați 

Tabel 15 Proiecte privind îmbunătățirea  alimentării cu apă şi a canalizării apelor uzate in curs de 

implementare în mediul rural - Județul Galați 

Tabel 16 Depozitul urban de deșeuri neconform clasa „b” 

Tabel 17 Școlile din județul Galați participante în competiția “Școala Zero Waste” 

Tabel 18 Instalații IPPC ce funcționează în județul Galați 

Tabel 19 Societăților comerciale cu domeniul de activitate (activități de extracția pietrișului, extracția 

argilei şi caolinului, exploatare forestieră, acvacultură în ape dulci s.a.), în raport cu ariile naturale 

protejate din județul Galați 

Tabel 20 Situaţia avizelor de mediu eliberate de APM Galaţi în diferite stagii de reglementare pentru 

Parcurile Eoliene în județul Galați 

Lista abrevieri 

1. AJPS – Agenția Județeană a Pescarilor Sportivi

2. AJVPS – Agenția Județeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi

3. AP – Arie Protejată

4. APM – Agenția de Protecție a Mediului

5. IUCN – Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii şi a Resurselor Naturale

6. O.G – Ordonanță de Guvern

7. O.U.G. – Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului

8. ONG - Organizaţii Neguvernamentale

9. ONU – Organizația Națiunilor Unite

10. PM – Plan  de Management

11. PUG – Plan Urbanistic Zonal

12. RM – Raport de mediu
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13. PATJ – Plan de Amenajare Teritoriului Județean

14. PLAM - Planul Local de acțiune Pentru Mediu

15. PNLJPI - Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior

16. SCI – Sit de Importantă Comunitară

17. SPA – Sit de Protecție Avifaunistică

18. UE – Uniunea Europeană

19. WWF - Fondul Mondial pentru Natură

20. SOR – Societatea Ornitologică Romană

21. CCEG – Centrul de Consultanta Ecologica Galați

22. CJ – Consiliul Județean

23. INS – Institutul National de Statistică

24. ANCPI - Agenția Națională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

25. MDRT – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice

26. INCDT – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare în Turism

27. PJGD – Plan Județean de Gestiune a Deșeurilor

28. IPPC – Instalații care necesită Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării

29. SNGD - Strategia Naţională pentru Gestionarea Deşeurilor

30. MMP – Ministerul Mediului şi Pădurilor

31. ANPA – Agenția Națională de Protecție a Apelor

32. IUCN - Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii
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GLOSAR DE TERMENI 
Analiză demografică longitudinală 

Analiza fenomenelor demografice în sînul generaţiilor; ex.: analiza mortalităţii pe vîrste în generaţia 1900, 
analiză care se poate elabora după dispariţia generaţiei – aprox. în anul 2000, cînd avem distribuţia pe vîrste a 
tuturor deceselor din generaţia 1900 (suma lor este egală cu efectivul generaţiei la naştere). 

Analiză demografică pe cohortă 

Observarea comportamentului demografic al unei cohorte pe parcursul vieţii sau în mai multe perioade de 
timp; de exemplu, examinarea caracteristicilor fertilităţii cohortei de persoane născute între 1940-1945 pe 
parcursul vieţii lor fertile. Ratele calculate în baza datelor înregistrate pe cohortă sunt indicatori ai cohortei şi 
se folosesc pentru analize longitudinale. A se compara cu Analiză demografică transversală (pe perioadă). 

 Analiză demografică pe perioadă 

Observarea unei populaţii într-o anumită perioadă de timp. O astfel de analiză „fotografiază” o populaţie pe o 
perioadă relativ scurtă de timp, de exemplu un an sau la un moment dat. Indicatorii demografici (rate, 
rapoarte) calculaţi pe baza datelor din perioada respectivă sunt valabili pentru acea perioadă şi se folosesc 
pentru analize transversale. A se compara cu Analiză demografică longitudinală. 

Analiză demografică transversală 

Analiza fenomenelor demografice pe ani calendaristici. 

Capacitatea de susţinere 

Dimensiunea maximă a unei populaţii rezidente care poate să trăiască într-un ecosistem dat. 

Cercetarea selectivă (ancheta demografică) 

Studiul asupra unui eşantion de persoane sau gospodării dintr-o populaţie, cu scopul de a descoperi 
caracteristici sau tendinţe demografice pentru un segment mai mare sau pentru toată populaţia. A se vedea şi 
Recensămînt. 

 Cohorta 

Grup de persoane care împărtăşesc acelaşi eveniment demografic şi care sînt studiate în acelaşi timp. De 
exemplu, cohorta născuţilor anului 1900 este formată din toate persoanele născute în acel an. Există şi 
cohorte ale cuplurilor căsătorite în acelaşi an, ale promoţiilor şcolare etc. 

 Controlul naşterilor 

Metode folosite de cupluri ce permit ca actul sexual să aibă loc cu o probabilitate scăzută de concepţie şi 
naştere. Termenul de control al naşterilor este folosit deseori ca sinonim al contracepţiei, controlului 
fertilităţii şi planificării familiale. Dar controlul naşterilor include şi avortul, în timp ce metodele de planificare 
familială, în mod explicit, îl exclud. 
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Controlul populaţiei 

Concept ce se adresează relaţiei dintre fertilitate, mortalitate şi migraţie, dar este folosit, mai ales, cu referire 
la eforturile de a încetini creşterea populaţiei prin reducea fertilităţii. A nu se confunda cu planificarea 
familială. 

Creşterea populaţiei 

Creşterea totală a populaţiei ce rezultă din interacţiunea naşterilor, deceselor şi migraţiei dintr-o populaţie 
intr-o anumită perioadă de timp. 

Creşterea zero 

O populaţie în echilibru, cu o rată de creştere zero, atinsă cînd numărul nou-născuţilor vii plus cel al 
imigranţilor este egal cu numărul de decese plus cel al emigranţilor. 

Demografia 

Studiul ştiinţific al populaţiilor umane care se referă la mărimea, structura, distribuţia, densitatea, creşterea şi 
alte caracteristici ale populaţiei, precum şi cauzele şi consecinţele modificării acestor factori. 

Densitatea populaţiei 

Numărul de persoane pe unitatea de suprafaţă de teren; de exemplu, numărul de persoane pe pe kilometru 
pătrat (milă pătrată) de teren arabil. 

Depopularea 

Starea de scădere accentuată a numărului populaţiei. 

 Ecuaţia echilibrului 

Formula de bază în demografie, folosită pentru a estima modificarea populaţiei totale între două momente în 
timp, sau pentru a estima orice componentă necunoscută a modificării populaţiei, în condiţiile în care celelalte 
componente sînt cunoscute. Ecuaţia balanţieră include toate componentele mişcării populaţiei: naşteri, 
decese, imigraţie, emigraţie. 

Emigrant 

Cetăţean al ţării care pleacă peste hotare pentru a se stabili cu traiul permanent sau temporar pe teritoriul 
altui stat. 

Emigraţia 

Procesul de părăsire a unei ţări pentru stabilirea reşedinţei permanente sau temporare în altă ţară. 

Etnia 

Grup uman de aceeasi origine, limbă si tradiţii culturale, nu diferenţele biologice sau fizice care disting 
grupurile de persoane. 

14 

http://www.tooarchitects.ro/


S.C. TOO ARCHITECTS S.R.L. 
J/40/3293/11.03.2009   
CUI : 25267900 
18,Donici Street  Bucharest RO 
tel:     0040 372 755 862 
fax:     0040 372 755 861 
email : office@tooarchitects.ro 
www.tooarchitects.ro 

URBEPROIECT & FIDES – members of TOOARCHITECTS GROUP 

Explozia demografică 

Expresie folosită pentru a descrie tendinţa de creştere rapidă a populaţiei din secolul XX, rezultată dintr-o rată 
mondială de natalitate mult mai ridicată decît rata mondială de mortalitate. 

Familia 

Formă socială de bază, întemeiată prin căsătorie, și care constă din soț, soție și din descendenții acestora. De 
obicei două sau mai multe persoane ce trăiesc împreună şi sînt înrudite prin naştere, căsătorie sau adopţie. 
Familiile pot fi formate din fraţi/surori sau alte rude sau din cuplurile căsătorite şi copiii lor. 

Fecunditatea 

Capacitatea fiziologică a unei femei de a se reproduce. 

Fertilitatea 

Perfomanţa reproductivă reală a unei persoane, cuplu, grup sau a unei populaţii. 

Gospodăria 

Una sau mai multe persoane (înrudite) care locuiesc împreună, avînd buget comun și valorificînd în comun 
bunurile dobîndite prin munca lor. 

Imigrant 

Cetăţean străin sau apatrid care a obţinut dreptul de a se stabili cu traiul permanent sau temporar într-o țară 
străină, părăsind țara de origine şi care pierde acest statut odată cu părăsirea teritoriului sau cu dobîndirea 
cetăţeniei ţării respective în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Imigraţia 

Procesul de intrare pe teritoriul unei ţări pentru a obţine o rezidenţă permanentă sau tempoprară. 

Migrant ilegal 

Străin ce a intrat pe teritoriul unei ţări fără a se supune unui control sau fără documentele necesare, sau care 
a violat condiţiile de admitere legală pe teritoriul acelei ţări, de exemplu, prin depăşirea perioadei de şedere 
acordată prin viza de turist sau student. 

Naţionalitate 

Apartenență a unei persoane la o anumită națiune 

Naţiune 

Comunitate stabilă de oameni, istoricește constituită ca stat, apărută pe baza unității de limbă, de teritoriu, de 
viață economică și de factură psihică, care se manifestă în particularități specifice ale culturii naționale și în 
conștiința originii și a sorții comune. 

 Spor natural 

Surplusul (sau deficitul) de naşteri asupra deceselor din cadrul unei populaţii, într-o anumită perioadă de timp. 
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Mediul Natural – ansamblul componentelor, structurilor şi proceselor fizico-chimice, biologice şi 

biocenotice naturale, terestre si acvatice, având calitatea intrinsecă de păstrător  al vieții şi generator 

de resurse umane. 

Ecosistem - ansamblu format din biotop şi biocenoză, în care se stabilesc relații strânse atât între 

organisme, cât şi între acestea şi factorii abiotici. 

Habitat natural – zonă terestră, acvatică sau subterană, în stare naturală sau seminaturală ce se 

diferențiază prin caracteristici geografice, abiotice şi biotice.  

Biodiversitate - variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice 

continentale şi complexelor ecologice; aceasta include diversitatea intraspecifică, interspecifică şi 

diversitatea ecosistemelor. 

Stare de conservare a unui habitat natural - totalitatea factorilor ce acţionează asupra unui habitat 

natural şi asupra speciilor caracteristice acestuia şi care îi pot afecta pe termen lung distribuţia, 

structura şi funcţiile, precum şi supravieţuirea speciilor ce îi sunt caracteristice; 

Stare de conservare a unei specii - totalitatea factorilor ce acţionează asupra unei specii şi care pot 

influenţa pe termen lung distribuţia şi abundenţa populaţiilor speciei respective. 

Rețeaua Națională de arii naturale protejate - ansamblul ariilor naturale protejate; 

Rețeaua Ecologică Natura 2000 – rețeaua de arii naturale costând în ariile de protecție specială 

protejate şi arii specială de conservare, constituită prin Directiva 92/43/CEE privind conservarea 

habitatelor naturale, faunei şi florei sălbatice. 

Arie/sit - zonă definită geografic exact delimitată; 

Arie naturală protejată - zonă (terestră / marină) destinată special pentru a proteja şi a menţine 

varietatea biologică, asociată cu  resursele naturale şi culturale şi administrată prin orice mijloace 

legale. 

Sit de conservare – sinonim cu aria protejată; 

Unitate amenajistică - subparcelă silvică; Arie specială de conservare – acele arii naturale protejate 

de interes comunitar ale căror scopuri sunt conservarea, menţinerea şi, acolo unde este cazul, 

readucerea într-o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale şi/sau a populaţiilor speciilor 

pentru care situl este desemnat. 
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Sit de importantă comunitară - acele arii care, în regiunea sau în regiunile biogeografice în care 

există, contribuie semnificativ la menţinerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabilă a 

habitatelor naturale din anexa nr. 2 sau a speciilor de interes comunitar din anexa nr. 3 şi care pot 

contribui astfel semnificativ la coerenţa reţelei "NATURA 2000" şi/sau contribuie semnificativ la 

menţinerea diversităţii biologice în regiunea ori regiunile biogeografice respective. 

Arie de protecție specială avifaunistică –  acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt 

conservarea, menţinerea şi, acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare favorabilă a 

speciilor de păsări şi a habitatelor specifice, desemnate pentru protecţia speciilor de păsări 

migratoare sălbatice, mai ales a celor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 A. 

Parcuri naționale – arii protejate  cu scopul de a proteja si conserva eșantioanele reprezentative 

pentru spațiul biogeografic natural, oferind posibilitatea vizitării în scopuri educative, recreative, 

științifice şi turistice. 

Arie naturală protejată - zona terestră, acvatică şi/sau subterană în care există specii de plante şi 

animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, 

speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică ori culturală deosebită, care are un 

regim special de protecţie şi conservare, stabilit conform prevederilor legale; 

Parcuri naturale - acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi conservarea unor 

eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu 

valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, 

speologic, pedologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, 

recreative şi turistice; 

Rezervațiile naturale - acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi conservarea 

unor habitate si specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, 

geologic, speologic, paleontologic, pedologic 

Rezervații ale biosferei - arii protejate  cu scopul de a proteja şi conserva unele zone de habitat 

natural şi a diversității biologice specifice. 

Dezvoltare durabilă - dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, fără a compromite 

posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi. 
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Habitat natural de interes comunitar - acel tip de habitat care: a) este în pericol de dispariţie în 

arealul său natural; sau b) are un areal natural redus fie ca urmare a restrângerii acestuia fie datorită 

faptului că în mod natural suprafaţa sa este redusă; sau c) prezintă eşantioane reprezentative cu 

caracteristici tipice pentru una sau mai multe din cele cinci regiuni biogeografice: alpină, 

continentală, panonică, stepică si pontică. 

Habitat al unei specii - mediul natural sau seminatural definit prin factori abiotici şi biotici în care 

trăieşte o specie în oricare stadiu al ciclului sau biologic. 

Monitorizarea mediului - supravegherea, prognozarea, avertizarea şi intervenţia în vederea evaluării 

sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale elementelor de mediu, în scopul cunoaşterii 

stării de calitate si a semnificaţiei ecologice a acestora, a evoluţiei si implicaţiilor sociale ale 

schimbărilor produse, urmate de măsurile care se impun; 

Monument al naturii - arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi conservarea unor 

elemente naturale cu valoare şi semnificaţie ecologică, ştiinţifică, peisagistică deosebite, 

reprezentate de specii de plante sau animale sălbatice rare, endemice ori ameninţate cu dispariţia, 

arbori seculari, asociaţii floristice si faunistice, fenomene geologice - peşteri, martori de eroziune, 

chei, cursuri de apă, cascade si alte manifestări si formaţiuni geologice, depozite fosilifere, precum si 

alte elemente naturale cu valoare de patrimoniu natural prin unicitatea sau raritatea lor..  

Specii de interes comunitar - specii care pe teritoriul Uniunii Europene sunt periclitate, rare, 

vulnerabile, rare sau endemice. 

Stare de conservare a unui habitat natural - totalitatea factorilor ce acţionează asupra unui habitat 

natural şi a speciilor caracteristice acestuia şi care pot influenţa pe termen lung atât distribuţia 

naturală, structura si funcţiile acestuia, cât si supravieţuirea speciilor caracteristice. 

Stare de conservare a unei specii - totalitatea factorilor ce acţionează asupra unei specii si care pot 

influenţa pe termen lung distribuţia şi abundenţa populaţiilor speciei respective. 

Conservare „in situ" - protecţia şi conservarea bunurilor patrimoniului natural în mediul lor natural 

de geneză, existenţă şi evoluţie; 

Zonă de protecție – zonă înconjurătoare pentru un bun al patrimoniului natural destinată sa prevină 

impactul activităților antropice asupra acelui bun.  

Zona sălbatică - arie protejată administrată în special pentru conservarea sălbăticiei. 
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Patrimoniul natural - ansamblul componentelor si structurilor fizico-geografice, floristice, faunistice 

şi biocenotice ale mediului natural a căror importanta si valoare au o semnificație relevantă sub 

aspectul conservării diversității biologice floristice şi faunistice, al integrității funcționale a 

ecosistemelor, conservării patrimoniului genetic, vegetal şi animal, precum şi pentru satisfacerea 

cerințelor de viață, bunăstare, cultura şi civilizație ale generațiilor prezente şi viitoare. 

Rețeaua Natura 2000 - este o rețea ecologică de arii protejate ce are scopul să mențină într-o stare 

de conservare favorabilă o selecție a celor mai importante tipuri de habitate şi specii ale Europei. 

Arboret - 1. porțiune de pădure distinctă, omogenă sub raportul condițiilor stationale, de vegetație şi 

structură suficient de întinsă pentru a putea face obiectul gospodăririi (minim 0.25 ha); 2. ecosistem 

forestier elementar. 

Zonă umedă - fiind întinderi de bălti, mlaştini, tulburări, ape naturale sau artificiale  permanente sau 

temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce, salmastră sau sărată, inclusiv întinderile 

de apă marină a căror adâncime la reflux nu depăşeşte 6 metri. 

Raport de mediu – Document public care serveşte la informarea privind eforturile, atât economice 

cât şi privind reducerea impactului, efectuate de o companie pentru a îmbunătăţi utilizarea 

resurselor de mediu în procesele de producţie. 

Cod CAEN - clasificare și codificare a activităţilor din economia Națională, aprobată prin H.G. nr. 

656/1997, cu modificările ulterioare. 
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INTRODUCERE 

Scurt istoric 

Teritoriul judeţului Galati poartă mărturii materiale ale prezenţei omului din timpuri străvechi, 

preistorice. Analiza succesiunii şi repartiţiei dovezilor arheologice de cultură materială arată că 

teritoriul judeţului a fost populat şi a intrat pe circuitul folosinţei umane din timpuri preistorice. 

Cele mai vechi vestigii umane în ţinutul Covurluiului aparţin paleoliticului final şi epipaleoliticului. 

Culturile paleolitice sunt localizate la Bereşti şi la Cavadineşti. Paleoliticul superior a fost pus în 

evidenţă în nordul judeţului, pe moşiile aşezărilor Pleşa, Puricani, Crăieşti, Bălăbăneşti, Şipote, Rădeşti, 

Băneasa, Suceveni. 

În succesiunea strategică arheologică au fost localizate şi aşezări din neoliticul vechi, aparţinând 

culturii Criş, ce apar sub formă de aşezări neîntărite. Urmele acestei culturi au fost descoperite la 

Negrileşti şi la nord de Tecuci, pe valea Bârladului, la Munteni. La Bereşti au fost puse în evidenţă urme 

ale culturilor Precucuteniene şi Cucuteniene. Cultura Precucuteniană este reprezentată prin ceramică 

pictată bicromă şi tricomă la Stoicani, Măstăcani, Smulţi, Drăgăneşti, Băneasa, Suceveni. Cetăţuia de 

la Stoicani arată, prin resturile culturii materiale, ocupaţiile vânătoreşti, de creşterea animalelor şi de 

cultură a plantelor, practicate de locuitorii acestui teritoriu, ca şi unele meşteşuguri casnice, ca de 

exemplu olăritul, torsul, ţesutul.   

Continuitatea populaţiei este dovedită de culturile materiale aparţinând perioadei de tranziţie spre 

epoca bronzului, reprezentate prin aşezări de tip "Sălaş" la Stoicani. 

Epoca fierului a lăsat numeroase urme materiale descoperite şi cercetate în peste 15 localităţi actuale, 

arătând pătrunderea unor influenţe ale civilizaţiei greceşti dinspre Dobrogea. Astfel, ceramică şi 

monede greceşti au fost descoperite la Galaţi, Barboşi şi Frumuşiţa, iar la Galaţi se pare că a existat 

chiar o aşezare grecească. Vestigiile arheologice permit reconstituirea unui ax al pătrunderii civilizaţiei 

şi culturii materiale greceşti pe direcţia Histria - gura Siretului - Barboşi - Poiana (Tecuci) - Trotuş - 

Oituz, ceea ce demonstrează intensitatea activităţii materiale şi spirituale a autohtonilor. 
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Cultura geto-dacică este reprezentată prin aşezări localizate pe vetrele actuale de la Galaţi şi Frumuşiţa 

şi prin aşezarea Piroboridava (Poiana, comuna Nicoreşti). 

Fig. 1Harta Județului Galați 

Viaţa romană a fost deosebit de intensă. Castrul militar de la Barboşi şi aşezarea civilă de pe vatra 

Galaţilor de azi întreţineau legături comerciale cu Moesia Inferioară şi cu Grecia şi Asia Mică pe Dunăre 

şi Pontul Euxin. 

Numeroase urme materiale pun în evidenţă şi perioada migraţiei popoarelor, care au lăsat urme şi în 

toponimia acestor locuri. 

În secolele X-XIII se înscriu şi pe teritoriul actual al judeţului Galaţi forme ale feudalismului timpuriu, 

strâns legate de influenţa bizantină, fapt atestat de numeroase monede bizantine descoperite. În 

secolele XV-XVI sunt atestate de documente istorice scrise, numeroase aşezări, ca de exemplu Blăjerii 

de Jos (1448), Lieşti (1495), Şerbăneştii (1430), Buceştii (1548), Drăgăneşti (1575) etc., iar în secolul al 

XVII-lea Umbrăreşti (1649), Salcea (1695), etc. 

1 Sursă: http://www.bvau.ro/judet/harta1.html 
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Pe harta lui Dimitrie Cantemir din Descriptio Moldaviae sunt consemnate aşezările Nicoreşti, Poiana, 

Piscu, Corod, Oancea, Adam, Tulucesti, Folteşti, Tecuci, Galaţi. 

Fig.2 Harta lui Dimitrie Cantemir din Descriptio Moldaviae 

La sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul celui de al XVIII-lea apar sloboziile, care duc la îndesirea 

reţelei de aşezări rurale, din care astăzi s-au păstrat Slobozia Băneasa, Slobozia Oancea,  Slobozia 

Conachi şi Slobozia Corni. 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea s-au ivit aşezări rurale noi ca urmare a creşterii producţiei 

marfă de cereale după 1859, a reformei agrare din 1864 şi după împroprietărirea din 1879. 

Diferitele forme de populare - migraţiile, păstoritului agricol, infiltraţiile lente şi colonizările, imigrările 

(lipoveni, greci, bulgari, armeni, evrei etc.) au contribuit la modificarea structurii demografice a 

2 http://romaniaforum.info/board95-istoria-history-of-romania-and-the-republic-of-moldova/board600-harti-karten-
maps/board606-sec-xviii/655-1714-1737-harta-moldovei-dimitrie-cantemir-descriptio-moldaviae-moldova-iasi/ 
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judeţului. Astfel, popularea a fost stimulată de dezvoltarea agriculturii, de liberalizarea comerţului, de 

intensificarea circulaţiei, de procesele de împroprietărire. 

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, au avut loc frământări social-politice şi conflicte numeroase. 

Acestea au contribuit la accelerarea procesului de destrămare a relaţiilor feudale şi la apariţia şi 

accentuarea relaţiilor de producţie capitaliste.  

Masele populare din judeţ au acţionat în mişcarea antiotomană din anul 1821 şi în aceea revoluţionară 

de la 1848. 

Participarea activă a populaţiei din fostele judeţe Covurlui şi Tecuci la lupta pentru unirea principatelor 

a fost determinată, în bună parte, de faptul că aici au trăit şi activat patrioţi înflăcăraţi ca Alexandru 

Ioan Cuza (care a fost pârcălab de Galaţi) şi Costache Negri (originar din satul Mînjina care astăzi îi 

poartă numele). La Mînjina participau la elaborarea ideilor unioniste personalităţi marcante ale 

neamului românesc, cum ar fi: Nicolae Bălcescu, Ion Ghica, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, 

Alecu Russo, Grigore Alexandrescu. 

23 

http://www.tooarchitects.ro/


S.C. TOO ARCHITECTS S.R.L. 
J/40/3293/11.03.2009   
CUI : 25267900 
18,Donici Street  Bucharest RO 
tel:     0040 372 755 862 
fax:     0040 372 755 861 
email : office@tooarchitects.ro 
www.tooarchitects.ro 

URBEPROIECT & FIDES – members of TOOARCHITECTS GROUP 

DATE GENERALE 

CONTEXT 

 CONTEXT NAŢIONAL 

Judeţul Galaţi este aşezat în Sud-Estul ţarii între 45°25' si 46°10' latitudine Nordica, 27°20' şi 28°10' 

longitudine Estica. În partea de Nord se mărgineşte cu judeţul Vaslui, la Est, Prutul formează graniţa 

naturală cu Republica Moldova, spre Sud, Dunărea stabileste limita cu judetul Tulcea, la Sud-Vest, pe 

linia Siretului, are ca vecin judeţul Brăila, iar la Vest si Nord-Vest, în mare parte pe cursul aceluiasi râu, 

se învecinează cu judeţul Vrancea. 

Distanţele dintre municipiul Galaţi şi principalele repere cu impact economic din zona şi de asemenea, 

distanţele dintre municipiul Galaţi şi localităţile din judeţ pot fi consultate în tabelul de mai jos. 

Distanta fata de capitală este de 257 km pe sosea, conform informaţiilor oferite de Harta rutiera a 

României.   

Municipiul poate dezvolta relatii comerciale internationale graţie localizării 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 legătura cu Ucraina. 

   Fig.3 Distanţa între municipiul Galaţi şi principalele repere cu impact economic din zona, km pe sosea 

3 Sursa: Harta rutiera a Romaniei 
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Fig.4 Incadrarea teritoriala a zonei studiate la nivel naţional 

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.  

Context regional 

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: 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. 

4 Sursa: Prelucrare proprie 
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Cu o suprafață de 35731,64 km2, reprezentând aproximativ 15% din suprafața României, Regiunea 

Sud-Est este a doua ca mărime din România.  

Fig.5 Regiunea Sud-Est 

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. 

5 Sursa: Prelucrare proprie 
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Județul Galați face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (împreună cu județele Vrancea, Buzău, 

Brăila, Constanța și Tulcea), din Euroregiunea Dunării de Jos (alături de raioanele din sudul Republicii 

Moldova și vestul Ucrainei) precum și din Zona Economica Libera Galați-Giurgiulești-Reni. 

Se poate spune că judeţul Galaţi beneficiază de o poziţie strategică la graniţa de sud est a ţării. Judeţul 

Galaţi face parte din Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est (constituită în baza Legii nr. 315/2004 privind 

dezvoltarea regională în România), care cuprinde de asemenea judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, 

Tulcea şi Vrancea. 

Judeţul Galaţi ocupă o poziţie apropiată faţă de două principale artere de transport din Europa de Est, 

aşa numitele Coridoarele Helsinki sau Coridoare Pan - Europene. Astfel, judeţul este traversat de 

Coridorul VII Pan European, ce corespunde traseului Fluviului Dunărea (Nuremberg - Viena - Budapesta 

- Bratislava - Belgrad - Drobeta Turnu Severin - Vidin/Calafat - Giurgiu/Ruse - Galaţi - Marea Neagră). 

Acest lucru oferă judeţului multiple posibilităţi de colaborare cu sudul Republicii Moldova şi Ucraina. 

Fig. 6 Poziţia judeţului Galaţi în cadrul Coridorului Pan European VII 

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, 

6 Sursă: PATJ Galați 
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de mediu. Poate fi menţionat în acest context realizarea unui proiect de anvergură, agro – alimentar, 

ce va transforma oraşul Tecuci într-un centru important de dezvoltare a industriei alimentare prin 

depozitarea şi apoi transportul produselor alimentare la nivelul întregii regiuni de dezvoltare. 

Distanţa dintre judeţul Galaţi şi capitala Bucureşti poate fi şi mai mult redusă din punct de vedere 

temporal prin construirea unui drum expres Galaţi – Bucureşti. Acest drum va constitui o variantă 

rapidă de transport între cele două oraşe, cu posibilitatea ulterioară de a fi transformat în autostradă. 

Alte drumuri expres sunt necesare pentru a lega municipiul Galaţi de oraşele Târgu Bujor – Bereşti – 

Bârlad şi Tecuci. 

Un alt element important poate fi în acest context şi conectarea judeţului cu Regiunea Centru, prin 

construirea unor drumuri expres spre Braşov şi implicit către autostrada Transilvania. Măsurile pentru 

sprijinirea şi îmbunătăţirea infrastructurii fluviale vor contribui şi la dezvoltarea relaţiilor comerciale 

dintre regiunea de Sud – Est şi restul Europei, process susţinut şi de apropierea judeţului de Coridorul 

VII Pan European. Îmbunătăţirea condiţiilor de transport rutier şi feroviar pe distanţa dintre Galaţi şi 

Coridorul IX, prin construirea unor artere rutiere noi sau menţinerea rutei actuale de acces la un nivel 

ridicat de eficienţă va avea cu siguranţă efecte benefice asupra dezvoltării economice a judeţului. 

Suprafaţa mică a judeţului, alături de numărul mare de localităţi oferă Galaţiului posibilitatea unei 

colaborări interne eficiente. Pot fi organizate în acest context, manifestări culturale şi educaţionale 

care să unească locuitorii tuturor localităţilor judeţului sau poate fi posibilă structurarea acestuia pe 

zone. Spectacole, competiţii sportive sau de altă natură, concursuri ce pot avea ca teme protecţia 

mediului şi măsuri pentru combaterea poluării, pot constitui veritabile mecanisme de stimulare a 

dezvoltării sociale a judeţului, favorizând coeziunea şi cooperarea socială.7 

7 Sursă: PATJ Galați 
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POPULAȚIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE ȘI SOCIALE 

Populaţia ocupa un loc central în activităţile de urbanism şi amenajarea teritoriului, implicând 

cunoaşterea a trei categorii de aspecte: 

-necesitațile obiective de dezvoltare; 

-potențial cantitativ-demografic al populaţiei; 

-potențialul calitativ al populaţiei. 

Câteva dintre argumentele considerării populaţiei în planurile de urbanism general se referă la rolul 

acesteia ca factor central de care se ţine seama în elaborarea solutilor de dezvoltare, de beneficiar al 

tuturor măsurilor de dezvoltare care au ca finalitate creşterea nivelului de trai al acelei populaţii şi de 

realizator al dezvoltării. 

Conform cadrului metodologic de elaborare al P.U.G., populaţia este tratată şi din punct de vedere 

cantitativ- demografic: efectul populaţiei, repartizarea în teritoriu, mişcarea populaţiei, structura şi 

evoluţia populaţiei. Aceste aspecte cantitative folosesc drept criterii în elaborarea soluţiilor de 

amenajare urbanistică şi a teritoriului, respectiv. 

1. Fundamentarea deciziei de extindere/ reducere a teritoriului intravilan destinat locuirii în acord

cu creşterea/scăderea numărului populaţiei.

2. Luarea unor decizii privind dotările necesare la nivel de comună bazate pe nevoile specifice ale

diferitelor grupe de varsă în funcţie de ponderea acestora din totalul populaţiei.

3. Fundamentarea viitoarelor decizii de investiţii ale administraţiei locale în funcţie de tendinţele

demografice pentru următorii 10 ani legate spre exemplu de echiparea tehnico-edilitara,

dotările culturale, sociale, educaţionale etc.

4. Analiza din punct de vedere demografic a resurselor umane necesare dezvoltării economiei

locale etc.
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Analiza demografică este utilă atât în fundamentarea proiectării cât şi în identificarea resurselor şi 

mecanismelor sociale de implementare a proiectelor de urbanism şi în evaluarea consecinţelor sociale 

ale realizării solutilor de urbanism. 

Din punct de vedere demografic, au fost analizate următoarele aspecte: 

- numărul de locuitori (populaţia stabilă), din ultimii 20 de ani; 

- structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă în ultimele două recensăminte; 

- mişcarea naturală şi migratorie a populaţiei; 

- disfuncţionalităţile privind evoluţia şi structura populaţiei, modul de ocupare a resurselor de muncă; 

- evoluţia populaţiei în ultimii ani şi prognoza populaţiei după modelul de creştere biologică, bazat pe 

creşterea naturală a populaţiei (spor natural) şi modelul de creştere tendenţială, prin luarea în 

considerare a sporului mediu anual (spor natural şi migrator), înregistrat în ultimii 4-5 ani; 

- resursele de muncă şi populaţia ocupată şi evidenţierea aspectelor sociale rezultate ca urmare a 

mutaţiilor previzibile în structura populaţiei ocupate, precum şi cele rezultate din mobilitatea 

populaţiei şi a forţei de muncă. 

Tipuri de date şi sursa datelor, ani de referinţă : 

Analiza demografică a folosit date din surse oficiale, respectiv Institutul Naţional de statistică , Baza de 

date TEMPO online pentru Fişa localităţii şi Direcţia Judeţeană de Statistică Brăila pentru 

recensămintele populaţiei. 

1. Recensămintele populaţiei sunt furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Galați.

Recensămîntul populaţiei este o înregistrare exhaustivă a populaţiei la nivel naţional ce se

efectuează cu o periodicitate de aproximativ un deceniu. Scopul este obţinerea la momentul

de referinţă al recensămîntului a unor date complete despre starea populaţiei. Variabilele

principale sunt sexul, vârstă, starea civilă, numărul şi vârsta copiilor, locul naşterii, locul

domiciliului şi al reşedinţei, naţionalitatea, limba maternă, şcolaritatea, ocupaţia etc. Pentru

statistica demografică recensămîntul reprezintă un punct de reper, toate calculele demografice

ulterioare raportându-se la valorile cenzitare, urmând a se reface în funcţie de acestea. Analiza
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a luat în considerare rezultatele provizorii ale Recensămîntului Populaţiei şi Locuinţelor -2011 

publicate pe 2 februarie 2012. 

2. Fișa Comunei Bordei Verde a fost furnizată de INS, respectiv de fişa de date TEMPO. Fişa

localităţii prezintă date demografice, infrastructura fizică a localităţii, dotările etc.

S-au luat în considerare date referitoare la structura populaţiei de la recensământul populaţiei 1992, 

2002 şi 2011, evoluţia populaţiei după 1992 până în anul 2011, numărul de născuţi vii şi decedaţi după 

1992, numărul de stabiliri şi plecări din localitate în evoluţie, date privind şomajul,strctura şomerilor şi 

evoluţia acestora . 

STRUCTURA DOCUMENTULUI: 

Romania se afla într-un proces de schimbare majoră, provocările sociale din Romania sunt 

condiționate atât de factori interni ( politici, economici, legislativi, etc.) cât și de factori și procese 

externe ( criza mondiala economică, procesul de globalizare, criza din Ucraina,  etc.) 

Lucrarea se constituie într-un demers de explorare în vederea identificarii acelor aspecte legate de 

problematica dezvoltarii demografice în context județean și supra-județean, prin analiza indicatorilor 

demografici pe principalele domenii prezente în zona studiată – județul Galați.  

Se urmărește analizarea elementelor care pot fi ameliorate prin planificarea teritoriala și obiectivele 

strategice demografice de care această planificare trebuie sa țină cont. 

Întrebarea centrală este: Care sunt caracteristicile demografice la nivel județean în contextual actual? 

Obiectivele sunt urmatoarele: 

-identificarea caracteristicilor demografice din România la nivelul județului Galați; 

-identificarea indicatorilor existenți și colectarea de date statistice; 

-elaborarea de concluzii privind tendințele de dezvoltare ale populației cu concentrare pe problemele 

specifice ale județului Galați; 

-identificarea de arele spațiale cu referire la tipare demografice din Județul Galați; 

-investigarea disparităților demografice intra-județene; 

Cercetarea practică se bazează pe analiza principalilor indicatori ai dinamicii populatiei, care vor fi 

prelucrați și interpretați. În cursul cercetarii va fi abordată o analiză actuală a principalilor indicatori ai 
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populației și date statistice care vor fi prelucrate și interpretate. Având in vedere posibilitatea de a 

oferii elemente strategice, lucrarea se va concentra și pe aspecte instituționale, care sunt în interesul 

și sprijinul administrației publice din Romania și specialiștilor din domeniu, precum și o sursă pentru 

viitoarele politici publice regionale și naționale. 

Analiza cantitativă a datelor referitoare la Județul Galați se va realiza pornind de la colectarea de date 

statistice de la Institutul Național de Statistică, Baza de date Tempo Online si Anuarul Statistic al 

Județului Galați 2013. 

În prima parte a documentului s-au analizat caracteristicile populaţiei, respectiv evoluţia numărului 

populaţiei, structură pe sexe şi grupe de vârstă, structura etnică, nivelul de instruire al populaţiei, 

resusele de muncă, structura populaţiei ocupate  cu scopul identificării disfuncţionalităţilor legate de 

acestea, din Judetul Galați, urmate de o anliză detaliată la nivel de U.A.T. În partea a doua a fost 

analizată evoluţia populaţiei în funcţie de tendinţele mişcării populaţiei (mişcarea naturală şi 

migratorie) pentru ca în final să se elaboreze prognoza populaţiei care se bazează pe tendinţele 

demografice din ultimii 5-6 ani. 
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1. CARACTERISTICI DEMOGRAFICE DIN ROMÂNIA LA NIVELUL JUDEȚULUI
GALAȚI: 

1.1 Structura socio-demografică a populaţiei 

În acest subcapitol este prezentat potențialul uman actual și starea socială din România la nivelul 

regiunii sud-Est. Transformările economice şi sociale care au avut loc în ultimii ani au determinat 

schimbări importante în evoluția fenomenelor demografice, în numărul şi structura populației. Va fi 

prezentată evoluția populației și potențialul demografic al regiunii sud-est, precum și resursele umane 

cu caracteristicile specifice zonei, punând accent pe problemele de sănătate, educație, ocuparea forței 

de muncă, șomajul, standardele de viață și pe aspectele sărăciei. 

1.2 Evoluția populației și potențialul demografic 

Populația Regiunii Sud - Est era la data de 1 iulie 2011 de 2.794.337 persoane ceea ce reprezintă 

13,09% din populația României. În perioada 1992-2011, populația regiunii a înregistrat o scădere 

continuă, tendința păstrându-se în continuare. Dacă în perioada 1992-1999, județele Constanța şi 

Galați au cunoscut creşteri nesemnificative de populație (0,4% - Constanța şi 0,49% Galați), per total 

fiecare județ al regiunii a înregistrat scăderi ale populației în perioada 1992-2011. Totuși, în perioada 

2009-2011 se atestă o foarte ușoară creșterii a populației în județul Constanța. 

Distribuția pe sexe a populației Regiunii Sud Est este în concordanță cu distribuția la nivelul Țării, dar 

şi la nivelul Uniunii Europene, unde se înregistrează o pondere uşor mai crescută a femeilor în totalul 

populației. Dacă la nivelul României diferența procentuală între sexe este de 2,67% în favoarea 

femeilor, la nivelul Regiunii Sud Est diferenȚa este de 2,26%, maximul înregistrându-se în județul 

Constanța (2,96%) şi minimul în județul Tulcea (0,70%). 
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Fig. 8 Populația pe sexe în România, regiunile României și județele Regiunii Sud Est în 2011 
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În ceea ce privește distribuția pe medii rezidențiale se constată că la nivelul Regiunii Sud Est ponderile 

populației urbane sunt identice cu valorile naționale (55,1%), dar mult mai mici decât în cazul Uniunii 

Europene (cca 74%). Totuşi județele regiunii prezintă diferențe majore, județele Constanța, Brăila şi 

Galați având populație rezidentă preponderent în mediul urban, iar județele Tulcea, Buzău şi Vrancea 

având populație rezidentă preponderent în mediul rural.  

Fig. 9 Repartiția populației în regiunea Sud-Est 

În ceea ce priveşte dinamica populației pe medii în perioada 1992-2011 se observă o scădere a 

ponderii populației din mediul urban la nivelul întregii regiuni, de la 56,87% în 1992 la 55,0% în 

2011. Tendința este observabilă în special în județele Brăila, Constanța, Galați şi Vrancea. 

8 Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei. Editia 2012 
9 Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei. Editia 2012 
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Fig. 10 Dinamica populației pe medii (urban şi rural) în Regiunea Sud Est în perioada 1992-2011

% populație urbană din total 1992 2000 2011 

Regiunea Sud Est 56,87% 56,79% 55,0% 
Județul Brăila 65,97% 66,35% 64,9% 
Județul Buzău 40,52% 41,08% 41,0% 
Județul Constanța 73,65% 72,61% 69,4% 
Județul Galați 59,63% 59,83% 56,2% 
Județul Tulcea 48,89% 48,60% 49,3% 
Județul Vrancea 38,68% 37,94% 37,7% 

1.3 Structura populației pe grupe de vârstă 

Fig. 11Structura populației pe grupe de vârstă pe județe şi regiune în 2011, nr. de locuitori 

2010 total 0-14 ani 15-24 ani 25-34 ani 35-44 ani 45-54 ani 55-64 ani 
65 ani şi 
peste 

România 21.354.396 3.213.339 2.817.377 3.354.614 3.516.544 2.582.403 2.675.108 3.195.011 

Regiunea Sud Est 2.794.337 414.227 366.111 431.909 465.192 341.406 359.365 416.127 

Analizând structura populației Regiunii Sud Est pe grupe de vârstă în comparație cu cea de la nivelul 
României (2011) se observă că distribuția acesteia este în concordantă cu distribuția pe vârste la 
nivel național.  

Fig.12 Structura populației pe grupe de vârstă pe județe, regiune şi țară în 2011 - procentaj din total 

2011 0-14 ani 15-24 ani 25-34 ani 35-44 ani 45-54 ani 55-64 ani 
65 ani şi 
peste 

România 15,05% 13,19% 15,71% 16,47% 12,09% 12,53% 14,96% 

Regiunea Sud Est 14,82% 13,10% 15,46% 16,65% 12,22% 12,86% 14,89% 

Analiza structurii populației Regiunii Sud Est în perioada 2001-2011 relevă o tendință de 
îmbătrânire a populației prin scăderea ponderii grupelor de vârstă sub 35 de ani şi creşterea ponderii 
grupelor de vârstă peste 35 de ani. Această tendință se regăseşte pe tot intervalu studiat. 

10 Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei. Editia 2012 
11 Sursa: Direcția Regională de Statistică Brăila, Anuarul Statistic al României-ediția 2012 
12 Sursa: Direcția Regională de Statistică Brăila, Anuarul Statistic al României-ediția 2012 
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Fig. 13Structura populației pe vârste în perioada 2001-2011 în Regiunea Sud Est 
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În ceea ce priveşte evoluția numărului de locuitori pe grupe de vârstă în perioada 2001-2011 se 

remarcă scăderea masivă a populației tinere şi creşterea numărului de persoane cu vârste de peste 

35 de ani, această tendință fiind mai accentuată o dată cu creşterea vârstei. 

1.4 Structura etnică 

Conform datelor statistice obținute în cadrul recensământului general al populației din anul 2011, 

Regiunea Sud Est prezintă o mare diversitate în structura etnică, aici fiind reprezentate majoritatea 

etniilor prezente în România. Se remarcă diferențele majore între ponderile anumitor etnii în această 

regiune față de media națională, etnii bine reprezentate la nível național, precum maghiarii, dar fiind 

slab reprezentate în Regiunea Sud Est şi etnii slab reprezentate la nivel național, precum turcii sau 

tătarii, şi bine reprezentate în regiune. De asemenea, se constată că cea mai mare pondere o dețin 

românii (88,13%) fiind urmați de rromi (2,74%), turci(0,90%), tătari (0,78%) şi ruşi-lipoveni(0,63). 

13 Sursa: Direcția Regională de Statistică Brăila. Anuarul Statistic al României-ediția 2011 
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Fig. 14 Structura etnică a Regiunii Sud Est pe județe în 2011, procente

2011 
nr 

locuitori Romani Maghiari Romi Ucraineni Germani Turci 
Rusi- 

Lipoveni Tatari 

România 20.121.641 88,92% 6,50% 3,29% 0,27% 0,19% 0,15% 0,12% 0,11% 
Regiunea 
Sud Est 2.545.923 94,29% 0,04% 2,94% 0,05% 0,01% 0,96% 0,67% 0,83% 

Județul 
Brăila 321.212 96,31% 0,02% 2,82% 0,01% 0,01% 0,06% 0,64% 0,00% 

Județul 
Buzău 451.069 95,18% 0,02% 4,74% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 
Județul 

Constanța 684.082 91,19% 0,07% 1,37% 0,02% 0,02% 3,33% 0,57% 3,13% 

Județul 
Galați 536.167 96,35% 0,03% 3,39% 0,01% 0,01% 0,02% 0,04% 0,00% 

Județul 
Tulcea

213.083 90,80% 0,04% 1,72% 0,54% 0,01% 0,84% 5,20% 0,06% 

În ceea ce priveşte răspândirea teritorială a etniilor pe teritoriul Regiunii Sud Est, se remarcă poli de 

concentrare a turcilor şi tătarilor în județul Constanța şi a ruşilor lipoveni în județul Tulcea. De 

asemenea, județul Constanța concentrează majoritatea etniilor, cel mai mare procentaj de locuitori 

din fiecare etnie fiind localizat aici, cu excepȚia romilor si a ruşilor lipoveni. 

Circa 90% dintre persoanele de etnie turcă din România au fost înregistrate în județele Constanța 

(20,8 mii persoane) şi Tulcea (1,7 mii persoane) şi în Municipiul Bucureşti (2,3 mii persoane). O 

proporție de 86,9% dintre ruşi-lipoveni îşi au reşedința obişnuită în județele Tulcea (10,3 mii 

persoane), Constanța (3,6 mii persoane), Iaşi (2,8 mii persoane), Brăila (1,9 mii persoane), Suceava 

(1,7 mii persoane). În județul Constanța este concentrată cea mai mare parte a etniei tătare, respectiv 

96,6% dintre persoanele care au declarat că aparțin acestei etnii (19,6 mii persoane). 

14 Sursa: Institutul National de Statistica - http://www.recensamantromania.ro 
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Fig. 15 Răspândirea etniilor pe județe în Regiunea Sud Est în 2011, procente 

2011 Romani Maghiari Romi Ucraineni Germani Turci 
Rusi

- 
Tatari 

Județul 
Brăila 

13,01% 6,96% 12,25% 2,35% 10,76% 0,81% 12,09% 0,04% 

Județul 
Buzău 

18,24% 9,40% 29,17% 0,86% 6,60% 0,24% 0,07% 0,00% 

Județul 
Constanța 

25,44% 52,20% 12,24% 7,36% 49,65% 91,14% 22,23% 99,33% 

JudeȚul 
Galați 

21,52% 15,43% 24,32% 3,76% 21,53% 0,34% 1,12% 0,02% 

Județul 
Tulcea 

8,04% 8,12% 4,90% 84,74% 7,99% 7,33% 64,44% 0,60% 

Județul 
Vrancea 

13,74% 7,89% 17,13% 0,94% 3,47% 0,14% 0,05% 0,00% 

1.5 Mişcarea naturală a populației 

Tendința de îmbătrânire a populației din Regiunea Sud Est este evidentă şi la analiza mişcării 

naturale a populației. Astfel, deşi se constată o scădere continuă a numărului de copii născuți 

vii față de 2000 atât în mediul urban cât și în mediul rural. De asemenea, sporul natural 

înregistrează o degradare rapidă în aceeaşi perioadă, scăzând de la 0,4% în mediul urban şi -1,5% în 

mediul rural la -1,5% si respectiv -5,5%. Mediul rural se confruntă cu scăderi dramatice ale sporului 

natural în toate cele şase județe ale regiunii. 

15 Sursa: Institutul National de Statistica - http://www.recensamantromania.ro 
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Fig. 16 Mişcarea naturală a populației din mediul urban şi rural, anul 2011 comparativ cu anul 2000 

Mişcarea naturală a 
populației din mediul 
urban şi rural 

An 

NăscuȚi vii Spor natural 
Rata la 1000 locuitori 

urban rural urba
n

Rura
l

Regiunea Sud - Est 
200

 
8,7 12,6 0,4 -1,5 

201
 

8,1 9,0 - -5,5 

Județul Brăila 
200

 
8,0 11,7 - -4,4 

201
 

6,7 8,3 -
 

-7,9 

Județul Buzău 
200

 
9,0 10,9 1,2 -4,6 

201
 

7,9 8,1 -
 

-8,8 

Județul Constanța 
200

 
8,9 14,0 0,2 1,9 

201
 

9,5 11,1 -
 

-0,5 

Județul Galați 
200

 
8,7 14,7 1,2 1,8 

201
 

6,9 8,4 -
 

-4,5 

JudeȚul Tulcea 
200

 
9,2 11,2 0,6 -3,6 

201
 

8,2 8,3 -
 

-7,4 

JudeȚul Vrancea 
200

 
8,7 12,6 1,1 -1,5 

201
 

8,4 9,6 0,9 -4,9 

Se constată că Regiunea Sud Est se află pe penultimul loc (împreună cu Regiunea Vest) printre 
regiunile de dezvoltare ale României în privința celui mai mic număr de născuți vii în 2011 şi pe 
locul 5 în privința celui mai mic spor natural. 

Fig. 17 Benchmarking mişcarea naturală a populației pentru anul 2011

2011 Născuți vii Spor natural 

Rata la 1000 locuitori 

România 9,2 -2,6 
Regiunea Sud Est 8,5 -3,3 
Regiunea Nord - Vest 9,6 -1,9 
Regiunea Centru 10,0 -0,9 
Regiunea Nord - Est 9,8 -1,3 
Regiunea Sud - Muntenia 8,6 -4,5 
Regiunea Bucureşti - Ilfov 10,2 -0,9 
Regiunea Sud - Vest Oltenia 8,0 -4,7 
Regiunea Vest 8,5 -3,7 

16 Sursa: Anuarul Statistic al României – ediția 2012 
17 Sursa: Anuarul Statistic al României – ediția 2012 
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Cu privire la  speranța de viață la naştere, Regiunea Sud Est are o poziție inferioară față de media UE 
27, locuitorii regiunii trăind la nivelul anului 2011 cu aproximativ 5 ani și jumătate mai puțin decât 
cei din Uniunea Europeană. Se constată o variație importantă a speranței de viață în  cadrul statelor 
Uniunii Europene, italienii trăind cu aproximativ 8 ani mai mult decât românii, iar grecii şi germanii 
cu 6 ani mai mult. Speranța de viață în România este comparabilă cu cea din Bulgaria sau Ungaria. 

Fig. 18  Speranța de viață pe sexe în Regiunea Sud Est comparativ cu media națională,  
Alte  țări europene şi media UE 27 (anul 2011) 

Speranța de 
viață în anul 
20

Total Bărbați Femei 

UE 27 79,7 76,8 82,5 
Bulgaria 73,9 70,4 77,4 
Germania 80,1 77,7 82,5 
Grecia 80,0 77,8 82,3 
Italia 82,1 79,4 84,5 
Ungaria 74,5 70,6 78,1 
Portugalia 80,1 76,9 83,2 
România 74,3 70,8 77,8 
Regiunea Sud Est 74,3 70,5 78,2 

Fig. 19Mişcarea naturală a populaţiei 2003 – 2008 în Județul Galați 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Natalitatea 
TOTAL 10,2 9,7 9,7 9,5 9,2 9,5 
• mediul urban 8,4 8,8 8,6 8,7 8,4 8,6 
• mediul rural 12,6 10,9 11,0 10,5 10,3 10,7 

Mortalitatea 
TOTAL 11,0 10,4 10,6 10,4 10,6 10,8 
• mediul urban 8,9 8,4 8,8 8,8 9,0 8,6 
• mediul rural 13,6 13,1 13,0 12,5 12,8 13,6 

Spor natural 
TOTAL - 0,6 - 0,7 - 0,9 - 0,9 - 1,4 - 1,3 
• mediul urban - 0,5 0,4 - 0,2 - 0,1 - 0,6 0,0 
• mediul rural - 1,2 - 2,1 - 2,0 - 2,0 - 2,5 - 2,9 

Nupţialitatea 
TOTAL 6,4 6,4 6,6 6,7 8,7 7,0 
• mediul urban 7,1 7,2 7,4 8,0 8,4 7,9 
• mediul rural 5,5 5,3 5,5 5,1 9,1 5,9 

18 Surse: EUROSTAT 
19 Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2009 
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Divorţialitatea 
TOTAL 2,2 2,2 2,0 2,4 2,5 2,37 
• mediul urban 3,1 3,1 2,8 3,6 3,5 3,3 
• mediul rural 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,2 

Mortinatalitatea 
TOTAL 3,9 4,0 3,8 4,4 2,8 4,8 
• mediul urban 3,7 3,5 4,3 5,2 2,7 5,0 
• mediul rural 4,1 4,4 3,4 3,5 2,9 4,5 

Mortalitatea infantilă 
TOTAL 14,3 18,4 16,4 15,4 11,8 12,0 
• mediul urban 13,5 11,6 14,9 14,1 9,9 12,1 
• mediul rural 15,1 25,4 17,9 16,6 13,8 11,9 

Din analiza indicatorilor se observă o scădere accentuată a sporului natural până în 2007, se remarcă 

o creştere uşoară în 2008 chiar dacă acesta are valori negative. Efectivul comunei scade şi datorită

sporului natural negativ (mai multe decese decât nascuti-vii). 

1.6 Mişcarea migratorie 

Mişcarea migratorie se manifestă la nivelul unei țări prin două componente, şi anume mişcarea 

internă ce se desfăşoară pe teritoriul acesteia, între regiunile sale, şi migrația externă reprezentată 

de emigrarea locuitorilor țării respective către alte state. 

În ceea ce priveşte migrația internă, se remarcă faptul că Regiunea Sud Est prezintă o migrație 

negativă fiind a treia regiune sursă din cadrul României, după Regiunea Nord Est şi Sud Vest 

Oltenia. La nivelul anului 2011, Regiunea Sud Est a înregistrat un număr de 40.305 de persoane 

plecate şi 37.538 de persoane sosite, regiunea pierzând astfel 2.767 locuitori în favoarea altor zone 

ale României. Cea mai mare mobilitate la nivelul județelor componente s-a înregistrat în județele 

Constanța, Galați şi Buzău, iar cea mai mică în județele Tulcea şi Braila. Județele cu cele mai mari 

pierderi de locuitori au fost Tulcea (-705 persoane), Galați (- 724 persoane) şi Brăila (-743 persoane). 

În privința mediilor de rezidență ale persoanelor care îşi schimbă domiciliul dintr-o regiune în alta, 

se remarcă faptul că în anul 2011 majoritatea zonelor urbane au pierdut locuitori în favoarea 

zonelor rurale, soldul în mediul urban fiind de -30.229 de persoane şi în mediul rural de 30.229 de 

persoane, în întreaga tară. Dintre acestea, Regiunea Sud Est a furnizat un sold negativ de -5.517 
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persoane în mediul urban şi un sold pozitiv de 2.750 persoane în mediul rural. Această tendință s-a 

manifestat în toate județele componente ale regiunii cu excepția județului Tulcea unde soldul a fost 

negativ atât în urban cât și în rural. In mediul urban au fost inregistrate cele mai mari scăderi de 

populație în județele Buzău, Constanța şi Galați şi cea mai mică scădere în judeȚul Vrancea. 

Fig. 20 Migrația internă pe regiuni de dezvoltare şi județe componente ale Regiunii Sud Est, pe medii în 2011 

2010 

Total Urban Rural 

Plecați Sosiți Sold Plecați Sosiți Sold Plecați Sosiți Sold 

ROMÂNIA 324.626 324.626 - 194.248 164.019 - 
30.22

 

130.378 160.607 30.229 

Regiunea 
Nord 

34.694 36.509 1.815 18.396 15.935 
- 

2.46
16.298 20.574 4.276 

Regiunea 
Centru

32.369 32.053 -316 19.587 15.754 - 
3.83

 

12.782 16.299 3.517 

Regiunea 
Nord 

 

53.859 50.466 
- 

3.39
 

25.966 18.708 
- 

7.25
 

27.893 31.758 3.865 

Regiunea 
Sud 

47.506 45.312 
- 

2.19
22.089 15.588 

- 
6.50

25.417 29.724 4.307 

Regiunea 
Bucureşti Ilfov 

51.701 59.478 7.777 49.813 52.609 2.796 1.888 6.869 4.981 

Regiunea 
Sud Vest 

35.805 32.904 - 
2.90

17.972 13.299 - 
4.67

17.833 19.605 1.772 

Regiunea Vest 28.387 30.366 1.979 18.340 15.558 - 
2.78

 

10.047 14.808 4.761 

Regiunea 
Sud 

 

40.305 37.538 
- 

2.76
22.085 16.568 

- 
5.51

18.220 20.970 2.750 

Brăila 4.371 3.628 -743 2.599 1.603 -996 1.772 2.025 253 

Buzău 7.249 6.622 -627 3.251 2.047 - 
1.20

 

3.998 4.575 577 

Constanța 11.387 11.685 298 7.877 6.655 
- 

1.22
3.510 5.030 1.520 

Galați 7.881 7.157 -724 4.185 3.095 
- 

1.09
 

3.696 4.062 366 

Tulcea 3.714 3.009 -705 1.789 1.224 -565 1.925 1.785 -140 
Vrancea 5.703 5.437 -266 2.384 1.944 -440 3.319 3.493 174 

Deşi nu există statistici clare privind numărul total de persoane care au părăsit teritoriul Țării, 

20 Sursa: Anuarul Statistic al României – ediția 2012 
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România este o Țară cu migrație negativă puternică. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea 

Forței de Muncă se vehiculează o cifră de aproximativ 2 milioane de români plecați legal în 

străinătate în scop de muncă. Acestea sunt persoane tinere: aproximativ 40% plecaȚi în perioada 

1996-2006 şi aproximativ 50% cei plecaȚi în anii de exod masiv 2002-2006. Plecarea din țară 

reprezintă pentru mulți amânarea căsătoriei şi a copiilor.21 La persoanele plecate legal în străinătate 

se adaugă un număr mare de emigranți ilegali care nu pot fi cuantificați, acesta fiind un fenomen pe 

care atât România, cât şi Țările de destinație încearcă să îl stăpânească. 

Datele statistice existente pentru Județul Galați  cu privire la migrația internă sunt prezentate în 

tabelul de mai jos: 

Fig. 22 Migrația internă determinată de schimbarea domiciliului, pe medii 

Datele statistice prezentate arată că migrația internă reprezintă un fenomen social de amploare, ce 

afectează demografia județului. Se constată migrația demografică în special a populației tinere și 

mature (19-49 ani), din mediul rural în mediul urban, motivată de condițiile de viață și de muncă 

oferite de centrele urbane, fapt ce conduce la îmbătrânirea și reducerea constantă a populației în 

mediul rural. 

21 Populatia României- efectele emigratiei în scop de muncă,  http://www.muncăinstrainatate.anofm.ro/popula-ia-rom-
niei- efectele-emigra-iei-n-scop-de-munca 
22 Sursa: Anuarul Statistic al județului Galați, ediția 2009 
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Tabelul prezentat arată că evoluția fenomenelor demografice din județul Galați în ultimii ani s-a 

reflectat în mod pregnant si în schimbările intervenite în structura pe vârste a populației, cu 

implicații atât pe plan demografic cât si social-economic. Astfel, populația din mediul rural este mai 

îmbătrânită, are o vârstă medie mai mare decât cea urbană, în special datorită populației feminine 

rurale. Modificările structurale survenite în ultimii ani se înscriu în tendința, de lungă durată, de 

accentuare a gradului de îmbătrânire demografică a populației, proces tipic populațiilor europene. 

La nivelul anului 2011, din Regiunea Sud Est au emigrat un număr total de 1551 de persoane, 

reprezentând 8,47% din totalul emigranților români, ceea ce clasează Regiunea Sud Est pe locul 6 

în regiunile Țării în funcție de cel mai mic număr de emigranți. Județele cu cea mai mare pondere în 

numărul emigranȚilor de la nível regional sunt Galați şi Constanța, în timp ce județul Tulcea a 

înregistrat cel mai mic număr de emigranți, respectiv 102 de persoane. 

Fig. 23 Emigranții pe regiuni de dezvoltare şi județe componente ale Regiunii Sud Est în 2011 

2008 Nr de persoane și  din total național /regiune 

ROMÂNIA 18307 100,00% 
Regiunea Nord Vest 1757 9,60% 
Regiunea Centru 1921 10,49% 
Regiunea Nord Est 2972 16,23% 
Regiunea Sud Muntenia 1107 6,05% 
Regiunea Bucureşti Ilfov 6106 33,35% 
Regiunea Sud Vest Oltenia 759 4,15% 
Regiunea Vest 2134 11,66% 
Regiunea Sud Est 1551 8,47% 

Brăila 183 11,80% 
Buzău 157 10,12% 
Constanța 423 27,27% 
Galați 490 31,59% 
Tulcea 102 6,58% 
Vrancea 196 12,64% 

Principalele țări de destinație ale emigranților români sunt, potrivit Institutului Național de 

Statistică, Italia, Germania, Spania, dar şi Statele Unite ale Americii sau Canada. 

23 Sursa: Anuarul Statistic al României – ediția 2012 
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1.7 Densitatea 

Densitatea României comparativ cu media Uniunii Europene relevă faptul că țara noastră are cu 

aproximativ 26,7 locuitori pe km2 mai puțin decât media UE27, respectiv 89,9 locuitori/km2 față de 

media europeană de 116,6 locuitori/km2 (2010), existând însă diferențe foarte mari față de țări 

puternic populate ale UE precum Germania sau Italia, care au o densitate de peste 2 ori mai mare 

decât România. La nivel regional, România avea la nivelul anului 2010, o densitate mai mare decât 

Bulgaria (+20,8 loc./km2) şi Grecia (+3,5 loc./km2), dar mai mică decât Ungaria(-17,4 loc./km2). De 

asemenea, se constată pe parcursul intervalului studiat (2002-2010) o tendință de scădere a 

densității populației în cazul celor două state vecine (Ungaria şi Bulgaria) împărtăşită şi de 

România, în timp ce densitatea Greciei s-a majorat pe acest interval. 

Regiunea Sud Est reprezintă o zonă mai slab populată decât media României, această stare de 

fapt fiind relevată de analiza densității populației pe județe componente. Se observă păstrarea 

acestei tendințe în cadrul tuturor recensămintelor generale ale populației încă din anii 1930 (22- 

Dec-1930, 25-Jan-1948, 21-Febr-1956, 15-Mar-1966, 5-Jan-1992) până la analizele statistice anuale 

ulteriore, sfârşitul intervalului de studiu fiind 2011. Inițial exista o diferență de 13,8 procente între 

densitatea medie națională şi densitatea medie din Regiunea Sud Est, dar până în 2011 aceasta s-a 

diminuat la 3,4 puncte procentuale. Una dintre cauzele unei astfel de diferențe între densitatea 

la nivel național şi densitatea în Regiunea Sud Est este morfologia puțin favorabilă aşezărilor omeneşti 

în unele zone ale regiunii. În acest sens, teritoriul regiunii este acoperit de ape şi bălți în proporție 

de 13%, aici găsindu-se Delta Dunării, procentul fiind mult mai mare în județul Tulcea, unde atinge 

41% din suprafața județului. 

Analiza densității populației pe județe componente ale Regiunii Sud Est relevă existenȚa unor 

diferenȚe notabile de densitate între acestea, cel mai slab populat județ fiind Tulcea, cu o 

densitate de 48,1 loc./km2 în 2011, iar cel mai populat județ fiind județul Galați cu o densitate de 

trei ori mai mare decât Tulcea, ajungând la 139,8 loc./km2 în 2011. 

Tendința de creştere a densității populației până în 1992 şi de scădere după această dată se 

întâlneşte în fiecare județ component al Regiunii Sud Est cu excepția județului Constanța. 
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1.8 Prognoze demografice 

Evoluțiile demografice recente sugerează faptul că Europa se va confrunta în următorii ani cu o 

vulnerabilitate demografică ridicată provenită din trei procese importante: scăderea populaȚiei 

cu vârstă de muncă, îmbătrânirea populației şi creşterea migrației. Această combinație fără 

precedent pe continentul european are potențialul de a se transforma într-o criză puternică, 

scăzând competitivitatea şi potențialul de creştere al Uniunii Europene. 

Scăderea populației cu vârstă de muncă se datorează unor factori precum declinul din ultimii ani 

al ratelor naşterilor la nivel european şi amânarea deciziei de a avea copii, o dată cu 

creşterea nivelului de trai şi al calității  vieții. 

Potrivit studiului Regional population projections EUROPOP2008: Most EU regions face older 

population profile în 2030 Nr 10/2010, întocmit de EUROSTAT, Uniunea Europeană se va 

confrunta cu o îmbătrânire importantă a populației, vârsta mediană crescând de la 40,4 ani în 

2008 la 45,4 ani în 2030, dar aproape un sfert din regiuni vor depăşi o vârstă mediană de 

48 de ani. Numărul mare de babyboomer-i care vor ajunge la bătrânețe va face ca proporția 

prognozată a persoanelor cu vârsta de 65 de ani şi peste să crească de la 17,1% din totalul 

populației în 2008 la 23,5% în 2030, unele regiuni cunoscând rate de până la 37,3% din populație, 

ca în cazul regiunii Chemnitz de la granița Germaniei cu Republica Cehă. 

În acest context gradul de dependență al populației vârstnice (procentul persoanelor cu vârstă de 

65 de ani şi peste, raportat la procentul populației cu vârstă între 15 şi 64 de ani) este estimat 

de către EUROSTAT a se majora de la 25,9% în 2010, la 38,4% în 2020, în cazul UE 27. Situația 

devine din ce în ce mai gravă, gradul de dependenȚă prognozat pentru 2045 fiind de 48%. În cazul 

României, gradul de dependență al vârstnicilor se va majora de la 21,3% în 2010 la 30,32% în 2030 

şi la 47,77% în 2045 păstrându-se tendința generală de creştere accentuată a ratei de dependență 

a vârstnicilor  față de populația cu vârstă de muncă. 

Potrivit evaluării Comisiei Europene în privința provocării demografice, Regiunea Sud Est are o 

poziție relativ bună în comparație cu alte regiuni UE. Astfel, valoarea indicelui de vulnerabilitate 

demografică clasează Regiunea Sud Est pe locul 53 din cele 267 de regiuni ale Uniunii Europene 

cu un punctaj de 28, în comparație cu punctajul de 100 al regiunii Severozapaden din Bulgaria 
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şi la punctajul de 9 al celei mai bine plasate regiuni din UE, respectiv Východné Slovensko din 

Republica Slovacă. Calcularea indicelui  de vulnerabilitate demografică ține cont de ponderea 

estimată a persoanelor cu vârsta de 65 de ani şi peste, raportat la totalul populației; de 

ponderea persoanelor cu vârsta de muncă în totalul populației şi de declinul populației pentru 

anul 2020. Astfel, Regiunea Sud Est se situează pe locul trei la nivel național, după Regiunea Nord 

Vest (12) şi Nord Est (17). 

Fig. 24 Regiuni NUTS II ale României, expunere regională la schimbarea 
demografică pe termen mediu 

Regiune NUTS II 
Indice de vulnerabilitate 

demografică*, punctaj regional 
Clasamentul punctajului în 

cadrul celor 267 regiuni UE 
Nord-Est 17 
Sud Est 28 53 
Sud Muntenia 33 
Sud-Vest Oltenia 33 
Vest 42 

Schimbarea demografică are aşadar o importanță majoră pentru economie şi societate, iar declinul 

demografic preconizat va afecta aproape toate zonele de acțiune ale politicii, atât la nivel european, 

cât şi la nivel național şi regional. Schimbările demografice se vor concretiza în modificarea structurii 

de vârstă şi de ocupare a societății în care trăim, eficiența economică şi echitatea între generații 

devenind probleme tot mai stringente. 

24 Sursa: elaborată de “Regiuni 2020”, CE, Noiembrie 2008 
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2. IDENTIFICAREA ȘI EXPLICITAREA INDICATORILOR NECESARI

2.1 Resursele umane 

2.1.1 Starea de sănătate 

Sănătatea ocupă un loc central în viața oamenilor având un impact direct pe de-o parte asupra 

bunăstării şi calității vieții lor, iar pe de altă parte asupra productivității şi prosperității economice a 

statului din care fac parte. Problemele netratate de sănătate ale populației generează pe de-o 

parte pierderi economice datorate incapacității de muncă a indivizilor, iar pe de altă parte 

cheltuieli directe cu îngrijirea medicală mai ridicate decât în cazul unei tratări precoce a acestora 

şi un cost de oportunitate pentru fondurile în plus cheltuite astfel. Aşadar, investițiile în sănătate 

şi promovarea prevenirii şi depistării precoce a bolilor de care suferă populația ar trebui să ocupe 

un loc important în politicile fiecărui stat pentru a-i asigura o prosperitate şi competitivitate 

durabilă acestuia şi cetățenilor săi. 

Sfera de acțiune la nivel comunitar în domeniul sănătății se înscrie, în principal, pe domeniile 

prevenirii bolilor, siguranței alimentelor şi alimentației, siguranței produselor medicale, combaterii 

fumatului, legislației privind sângele, țesuturile şi celulele, organele, calității apei şi a aerului, 

precum şi lansării unui număr de agenții active în domeniul sănătății25. 

La momentul actual problematica sănătății prezintă o serie de provocări care  necesită o 

abordare strategică la nivel european, şi anume: îmbătrânirea populației care modifică 

modelele de îmbolnăvire şi de îngrijire medicală; posibilele amenințări la adresa sănătății din 

domeniile pandemiilor, incidentelor fizice şi biologice şi bioterorismului şi dezvoltarea rapida a 

noi tehnologii care revoluționează modul de anticipare, prevenire şi tratare a bolilor. 

Uniunea Europeană recunoaşte valorile fundamentale în sănătate precum universalitatea, accesul 

la îngrijire de bună calitate, echitate şi solidaritate, autodeterminarea cetățenilor în domeniul 

asistenței medicale, reducerea inegalităților în materie de sănătate, promovarea unei stări bune 

de sănătate pe toată durata vieții, protejarea cetățenilor de amenințările precum pandemiile 

sau bioterorismul şi promovarea modernizării infrastructurii sanitare prin implementarea 

noilor tehnologii. 

25 Comisia Europeană, Cartea Albă Impreună pentru Sanătate: O abordare strategică pentru UE 2008-2013 
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Sistemul sanitar din România se confruntă cu o criza datorată subfinanțării şi învechirii 

infrastructurii, criză care se traduce printr-o asistență sanitară precară acordată unora dintre 

cetățenii țării şi care are un impact negativ asupra bunăstării populației. Adăugându-se gradului 

ridicat de sărăcie din anumite zone şi educației necorespunzătoare care duce la un mod de viață 

dăunător pentru sănătate (alimentație necorespunzătoare, consum excesiv de alcool şi tutun), 

asistență sanitară precară are ca şi rezultat o stare de sănătate proastă a populației, urmată 

de scăderea speranței de viață şi de creşterea mortalității infantile. 

Astfel, comparativ cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, România se situează pe 

ultimul loc în privința mortalității infantile cu 9,4 copii morți la 1.000 de născuți vii, în anul 2010, față 

de media UE 27 de 3,9 copii morți la 1.000 de născuți vii. Se observă o îmbunătățire a situației în 

perioada 2007-2011, dar rata mortalității infantile rămâne deosebit de ridicată, respectiv 12 copii 

morȚi la 1.000 de născuți vii în 2007, și 9,4 in 2011. Situația este destul de ingrijorătoare inclusiv 

comparând datele Regiunii Sud-Est cu celelalte regiuni din România. Astfel, de mai mulți ani 

Regiunea Sud-Est se află printre ultimele trei regiuni la acest capitol cu o valoare de 11,3 in 2011. 

Fig. 26Mortalitatea infantilă în Uniunea Europeană, state membre, 2007-2011 
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26 Sursa: EUROSTAT, Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti– edițiiile 2008-2012 
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În privința speranței de viață la naştere, România înregistrează valori mult mai scăzute decât media 

europeană, atât în ceea ce priveşte populația masculină, cât şi în ceea ce priveşte populația 

feminină, indicator clar al calității vieții inferioare față de media europeană. În acest sens, în anul 

2011, România se situa pe locul 24 dintre cele 27 de state membre în privința speranței de viață la 

naştere, cu o valoare de 74,3 de ani (73,5 in 2010), cu 5,4 de ani mai puțin decât media UE (în 

2009) şi cu 7,8 de ani mai puțin decât Italia (în 2011), cel mai bine clasat stat. România era urmată 

în  privința  speranței  de  viață  de Bulgaria, Letonia şi Lituania. 

Durata medie de viață pe regiuni este mult mai uniformă. Unica regiune care se distantează de restul 

este Bucuresti-Ilfov cu o speranță de viață cu aproape 2 ani mai mare decat media națională. 

Regiunea Sud-Est se află pe la mijlocul clasamentului printre celelelate 7 regiuni cu o valoare 

echivalentă mediei naționale. 
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Fig.27 Speranța de viață la naştere în Uniunea Europeană, state membre, 2007-2011 
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27 Sursa: EUROSTAT 
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2.2 Nivelul de instruire 
Țintele pentru anul 2020 stabilite prin Setul de indicatori comuni de referință (Benchmarks) 

pentru îmbunătățirea sistemelor de educație din țările membre ale UE sunt urmăriți de către Comisia 

Europeană. Aceste ținte sunt: 

- maxim 10% rata medie a abandonului şcolar timpuriu în UE 

- rata persoanelor din grupa de vârstă 30-34 cu educație terțiară să fie de cel puțin 40%; 

- cel puțin 95% din copii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta la care încep educația primară 

ar trebui să participe la educația preșcolară; 

- mai puțin de 15% din tinerii de 15 ani cu competenȚe scăzute de citire, matematică și științe 

- Ponderea absolvenților angajați (20-34 ani) care au finalizat studii și formări nu mai mult de 

trei ani înainte de anul de referință ar trebui să fie de cel puțin 82%. 

- O medie de cel puțin 15% dintre adulți (grupa de vârstă 25-64) ar trebui să participe la 

procesul de învățare pe tot parcursul vieții.28 

Analiza comparativă între Regiunea Sud Est şi Uniunea Europeană asupra principalilor indicatori din 

domeniul educației arată că în privința participării elevilor/ studenților la educație, Regiunea Sud Est 

ocupă penultimul loc din clasamentul regiunilor româneşti, cu o valoare a gradului de cuprindere 

de 17,7%, față de media natională de 19,7%, fiind la o distanță de 8,2 puncte procentuale de cea mai 

bine clasată regiune românească (Bucuresti – Ilfov) şi de 16,9 puncte procentuale față de cea mai 

bine clasată regiunein UE, Regiunea Bruxelles (34,6%). 

În privința participării copiilor de 4 ani la educație regiunile României se situează destul de jos în 

clasamentul regiunilor europene cu valori cuprinse între 87,1% şi 65,9% (2011), iar Regiunea Sud 

Est se situează pe locul sase între regiunile româneşti cu o rată de participare a copiilor de 4 ani la 

educație de 77,8% și semnificativ sub valoarea de 110,6% a primei clasate regiuni la nivel 

European . 29 

În ceea ce priveşte participarea elevilor la educația secundară superioară şi post-secundară non-

terțiară Regiunea Sud Est se clasează pe locul 5 în România cu o rată de participare de 33,4% şi se află 

la o distanță de 50,9 procente de cea mai bine clasată regiune, Provincia West-Vlaanderen din Belgia 

28 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/benchmarks_en.htm 
29 EUROSTAT 
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care are o rată de participare a elevilor la educația secundară şi post-secundară non- terțiară de 

84,3%. 30

La nivelul anului 2011, primul loc la nivel european în privința participării studenților la educația 

terțiară este ocupat de Regiunea Bucureşti Ilfov cu un procent de 320%, urmată de Praga şi 

Bratislava. Cea mai rău plasată regiune din România este Regiunea Sud Muntenia, cu un procent 

de 30%, Regiunea Sud Est clasându-se pe penultima poziție în România îmtreună cu regiunile 

Nord-Est si Sud-Vest Oltenia, cu un procent de 60%. 

În ceea ce priveşte educația pe tot parcursul vieții (lifelong learning), România înregistrează valori 

foarte mici, cea mai bine clasată regiune la nivelul anului 2011 (Nord Vest) înregistrând o valoare 

de 2%. Regiunea Sud-Est a înregistrat o valoare de 1,3% cu mult sub valoarea 9,6% (media UE) și 

mai ales comparativ cu valoarea medie din Danemarca de 39%, prima țară clasata la nivel 

european. 

2.3 Populația şcolară 

În anul şcolar 2011/2012, dintre cei 466.122 elevi şi studenți înscrişi în sistemul de învățământ din 

Regiunea Sud Est, 85.430 erau încadrați în învățământul preşcolar, 208.733 în învățământul primar 

şi gimnazial, 111.455 în învățământul liceal, 1.772 urmau o şcoală profesională, 11.052 urmau 

o formă de învățământ postliceală și de maiștri şi 45.988 urmau o instituție de învățământ superior.

Se constată astfel că Regiunea Sud Est procentul fiecărui nivel de instruire este apropiată mediei 

naționale, cu excepția învățământului superior, unde se înregistrează o rată de participare cu circa 4 

% mai mică decât media națională. 

Populația şcolară feminină este concentrată mai ales în ciclurile de învățare generale sau 

teoretice, nivelurile tehnice fiind accesate mai ales de populația masculină, astfel că indicatorul 

comun de referință privind eliminarea decalajelor dintre sexe în privința educației tehnice nu este 

atins. 

30 EUROSTAT 
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Fig. 31Procent nivel de instruire SE Procent nivel de instruire național 

Fig. 32 Procent nivel de instruire  Județul Galați: 

31 Sursa: Anuarul Statistic al României, INS ediția 2008 
32 Sursa: Institutul National de Statistica-date prelucrate 
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În ceea ce priveste nivelul de instruire la nivelul judetului Galați acesta prezintă valori apropiate de 

cele de la nivel național, cu toate acestea s-a înregistrat o creștere în invățămăntul primar și 

gimnazial în județul Galați. 

Populația şcolară a cunoscut o scădere între anii 2005/2006 şi 2011/2012 de 537.316 elevi şi 

studenți, iar la nivelul Regiunii Sud Est de 52.777 de persoane (9,8% din scăderea totală). Cu toate 

acestea, s-a înregistrat o creștere în învățământul preșcolar de 3.776 elevi, în cel liceal de 14.393, 

dar mai ales în învățământul postliceal și de maiștri 5.910, cu 115% mai mult. 

Numărul de studenți la nivel național şi regional a crescut constant între anii universitari 

1992/1993 şi 2010/2011, ca să înceapă sa scadă începând cu anul 2011/2012. Unul din motivele 

posibile ar fi și scăderea semnificativă a promavabilității la bac în ultimii 2 ani. Din cei 539.852 din 

România în anul școlar 2011/2012, 45.988 erau înscrişi la facultățile din Regiunea Sud Est, aceştia 

fiind  concentrați  mai  ales  în oraşele  Constanța  şi  Galați. 

2.4 Învațământul terțiar 
În 2011, 20,4% din populația României cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani absolvise o formă de 

învățământ terțiar ceea ce reprezintă o creștere semnificativă față de nivelul de 13,9% din 2007. 

Participarea femeilor este cu aproximativ 7% mai ridicată decât cea a bărbaților, deși decalajul între 

sexe este aproximativ jumătate din cel existent la nivelul UE. Cu toate acestea, înscrierea într-o 

formă de învățământ superior după terminarea liceului a scăzut puternic de la 53,6% în 2007/2008 

la 35,2% în 2011/ 2012.33 

33 Acord de parteneriat propus de românia pentru perioada de programare 2014-2020 
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Fig. 34 Procentul din total populație ocupată care au terminat o formă de învățământ terțiar, pe 
grupe de vârstă în anul 2011, la nivelul regiunii Sud-Est 

La nivelul regiunii 24,04% din populația ocupată cu vârsta între 25-34 ani au terminat o formă de 

învățământ terțiar. Din populația ocupată având vârstă între 35-44 ani, 14,51% au studii superioare. 

Rata abandonului şcolar în 2010/2011 a fost în creștere față de anii şcolari şi 2009/2010 la 

nivelul învățământului primar la nivelul Regiunii Sud Est. 

Cele mai mari creșteri ale ratei abandonului şcolar au fost la învățământul liceal și mai ales la cel 

profesional unde rata a fost de 24,4% pentru Regiunea Sud-Est in anul 2010/2011. Cele mai afectate 

județe din Regiunea Sud Est au fost județele Vrancea și Constanța pe nivelul abandonului şcolar în 

ciclul primar (2,1 si respectiv 2,2 față de media regiunii de 1,7) și Tulcea și Brăila la cel gimnazial 

(3,1 si respectiv 3,6 față de media regiunii de 2,5). De asemenea, Brăila (33,1%), Galați (29,4%), 

Tulcea (28,8%) și Contsanța (24,9%) au avut rate ale abandonului şcolar mult peste media națională 

în ciclul profesional (19,8%). 

34 Sursa: Anuarul Statistic al României, INS ediția 2008 – date prelucrate 
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2.5 Structura și dinamica resurselor de muncă 
2.5.1 Ocuparea forței de muncă și șomajul 

În privința ratei de activitate şi ratei de ocupare a forȚei de muncă (civile), Regiunea Sud Est 

înregistra în 2011 o rată de activitate de 56,5% şi o rată de ocupare de 53,0%, clasându-se astfel 

pe penultimul loc în România. 

Analiza ratei de activitate pe județele componente ale Regiunii Sud Est relevă faptul că județele 

Constanța şi Vrancea depăşesc media regională, dar fără a se apropia de media națională, doar 

județul Buzău atingând acest indicator, în timp ce județul Galați are cea mai mică rată de activitate, 

respectiv 47,9%. În privința ratei de ocupare se constată că județele Buzău și Constanța prezintă 

valori mai apropiate de media naționala, respectiv 57,9% și 57,8% față de 59,6% la nivel național şi 

că doar județele Buzău, Constanța și Vrancea mai depăşesc media regională. Cel mai mic grad de 

ocupare (44,1%) este înregistrat de județul Galați. Judetele cele mai afectate de somaj sunt Buzău 

(8%) și Galați (7,9%), cea mai mică rată fiind înregistrată în judetul Constanța – 4,3%. 

Fig. 35 Rata de activitate şi rata de ocupare a forței de muncă pe regiuni şi județe 
componente Regiunea Sud Est, 2011 

2011 
Populați
a totală 
mii 
persoa

 

Populația 
activă civila 
mii 
persoane* 

Populația 
ocupată 
civila mii 
persoane* 

Rata 
somajul

ui 
%

Rata 
de 

activita
te 

 

Rata 
de 

ocupa
re 

 România 21.354 8.826,5 8.366 5 62,8 59,6 

Regiunea Nord Est 3.696 1.266,0 1.193 6 52,8 49,7 

Regiunea Sud 
Muntenia 

3.243 1.234,7 1.155 
7 59,2 

55,4 

Regiunea Vest 1.910 846,5 815 3,7 66,4 64,0 

Regiunea Nord Vest 2.711 1.209,7 1.157 4 68,0 65,0 

Regiunea Centru 2.521 1.071,8 1.007 6 64,3 60,4 

Regiunea Bucureşti- 
Ilfov 

2.254 1.248,9 1.225 
2 81,0 

79,5 

Regiunea Sud-Vest 
Oltenia 

2.225 898,2 829 
7,7 62,3 

57,5 

Regiunea Sud Est 2.794 1.050,7 986,2 6,1 56,5 53,0 

35 Sursa: Direcția Regională de Statistică Brăila 
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Județul Brăila 355 130,6 123 5,8 55,9 52,7 

Județul Buzău 477 188,4 173 8 62,9 57,9 

Județul Constanța 724 300,4 287 4,3 60,4 57,8 

Județul Galați 605 197,6 182 7,9 47,9 44,1 

Județul Tulcea 244 84,9 80 5,8 51,2 48,3 

Județul Vrancea 389 148,8 141 5,5 59,1 55,8 

Problema majora ale Regiunii Sud Est, ca de altfel a întregii Țări o reprezintă tendința 

accentuată de îmbătrânire a populației. În acest context, se remarcă o diferențiere în privința 

participării populației la activitatea economică în funcție de sex odată cu înaintarea în vârstă. 

Astfel, din totalul de 43,8% de persoane active în regiune în anul 2011, 10,3% se încadrează în 

grupa de vârstă de peste 64 de ani, constatându-se că o mai mare pondere o au bărbații decât 

femeile, diferența fiind de 2,2 procente, chiar dacă speranța de viată a acestora este mai mică 

decât în cazul femeilor. Aceeaşi situație se păstrează şi în cazul grupei de vârstă 

preponderente în activitatea economică, respectiv 15-64 de ani, unde diferențele între sexe 

sunt chiar mai mari, de până la 17,9 procente în anul 2011. 

Județul Galați  prezintă o populație totală de 605 de mii  de persoane, dintre care   197.6 mii de 

persoane active, cu un procent de 32,6 % în anul 2011, astfel având cel mai scăzut numar de 

populatie activa din toată regiunea.  

Fig. 36 Structura populației după participarea la activitatea economica, 

pe grupe de vârstă şi sexe, în anul 2011 

Regiunea Sud Est (%) 
total 

populație 
% 

persoane active % 
persoa
ne 
inactivtot

 
ocupat

 
şomeri 

 

TOTAL 

total 100,
 

43,
 

39,
 

4,4 56,
 sub 15 ani 100,

 
0 0 0,0 100,

 15-64 ani 100,
 

60,
 

53,
 

6,3 39,
 65 ani şi peste 100,

 
10,

 
10,

 
- 89,

 

MASCULIN 

total 100,
 

52,
 

46,
 

5,5 47,
 sub 15 ani 100,

 
0 0 0,0 100,

 15-64 ani 100,
 

70,
 

62,
 

7,7 29,
 65 ani şi peste 100, 11, 11, 0,0 88,

36 Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei – editia 2012 
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FEMININ 

total 100,
 

35,
 

32,
 

3,4 64,
 sub 15 ani 100,

 
0 0 0,0 100,

 15-64 ani 100,
 

49,
 

44,
 

4,9 50,
 65 ani şi peste 100,

 
9 9 0,0 90,

 

Mediul de rezidență respectiv urban sau rural, are de asemenea o influență importantă asupra 

structurii de participare la activitatea economică, remarcându-se faptul că procentul persoanelor 

active din mediul urban pentru grupa de vârstă 15-64 de ani este ceva mai mare decât cel 

al persoanelor din aceeaşi grupă de vârstă din mediul rural, diferența fiind de 2,3 puncte 

procentuale. În schimb, pe grupa de vârstă de peste 64 de ani se constată că majoritatea 

persoanelor din mediul urban părăsesc activitățile economice organizate, doar 1,6% dintre acestea 

păstrându-şi locurile de muncă, în timp ce omologii lor din mediul rural sunt încadrați în muncă 

în proporție de 17,3%. Trebuie menționat însă ca locurile de muncă din mediul rural ocupate de 

persoane cu vârstă de 65 de ani şi peste, sunt în principal ocupații de subzistență. 

Fig. 37Structura populației după participarea la activitatea economică, 
pe grupe de vârstă şi medii, în anul 2011 

Regiunea Sud Est (%) 
Total 
populație 
% 

persoane active % persoane 
inactive 

% tot
 

ocupate şomeri BIM 

URBAN 

total 100,0 45
8 

40,7 5,1 54,2 
sub 15 ani 100,0 0 0,0 0,0 100,0 
15-64 ani 100,0 61

 
54,3 6,8 38,9 

65 ani şi peste 100,0 1 1,6 0,0 98,4 

RURAL 

total 100,0 41
 

37,8 3,6 58,6 

sub 15 ani 100,0 0 0,0 0,0 100,0 

15-64 ani 100,0 58
 

53,3 5,5 41,2 
65 ani şi peste 100,0 17

3
17,3 0,0 82,7 

37 Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei – editia 2012 
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Comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene şi cu ținta stabilita de strategia Europa 

2020 de atingere a unei rate de ocupare de 75% din populație, se constată faptul că România 

înregistrează o performanță similară cu a Italiei, Poloniei sau Ungariei, fiind însă la o distanță mare 

atât față de ținta Europa 2020, cât şi față de unele state europene. Se remarcă faptul ca România, la 

fel ca toate celelalte state analizate, în afara Germaniei, nu a înregistrat o creştere a ratei de 

ocupare în perioada 2009-2011. 

2.6 Participarea populației la forța de muncă 

Fig.38Rata de ocupare în România față de alte state membre, 2007-2011 

2.7 Evoluția populației ocupate pe activități ale economiei naționale . 

Piața forței de muncă a avut şi are un rol hotărâtor în asigurarea creşterii economice şi a 

productivității pe termen lung. Crearea condițiilor pentru creşterea competențelor profesionale, în 

scopul asigurării unui proces de producție performant, care să realizeze produse competitive, 

capabile să facă față cerințelor pieței, devine o prioritate. 

Problemele cu care se confruntă Regiunea Sud-Est, şi în egală măsură întreaga țară, sunt legate, în 

special de scăderea populației totale, active şi ocupate. 

38 Sursa: EUROSTAT 
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Scăderea numărului total al populației, a avut repercursiuni majore şi asupra pieței forței de 

muncă. 

În anul 2011, în regiune era un număr de 1.106.000 (persoane) populație ocupată, ceea ce 

reprezenta 12,09% din totalul la nivel național. La nivelul regiunii evoluția numărului de persoane 

ocupate este asemănătoare cu evoluția la nivel național: se remarcă o stagnare a populației 

ocupate în perioada 2007-2008 și o scădere accentuată, începând cu 2009, odată ce au fost 

resimțite efectele crizei economice. 

Fig. 39 

În anul 2007, 23,04% din numărul populației ocupate reprezentau persoane în vârstă de 45-54 ani 

şi 26,56% reprezentau persoane în vârstă de 25-34 ani. 

În anul 2011, numai 20,5% din numărul populației ocupate reprezentau persoane în vârstă de 45- 54 

ani şi 26,3% reprezentau persoane în vârstă de 25-34 ani. 

39 Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti– edițiile 2008-2012 
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Concluzia este că ponderea populației ocupate cuprinsă în grupa de vârstă 25-54 ani, este în 

scădere, fenomen cauzat în special de îmbătrânirea populației. 

Îmbătrânirea populației poate genera ieşirea de pe piața forței de muncă, a persoanelor ocupate în 

domenii importante: domeniul cercetării, în care se observă o scădere vertiginoasă a numărului de 

salariați, învățământ pre-universitar, industrie etc., şi totodată nevoia de formare inițială şi/sau 

continuă în domenii slab dezvoltate în prezent: asistență medicală specifică vârstei a III-a, activități 

de întreținere şi profilactice, activități de socializare dedicate persoanelor vârstnice, activități de tip 

«part time». 

Fig.40 Structura populației ocupate pe grupe de vârstă, la nivelul regiunii Sud-Est în anul 2011 

Activitatea economică a regiunii în ultimii ani se caracterizează prin intrarea în declin a activităților 

industriale, generând lichidarea şi/sau restructurarea marilor întreprinderi (cu impact negativ 

asupra şomajului) şi înființarea de întreprinderi mici şi mijlocii. 

40 Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti– ediția 2012 
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În ultimii ani, potrivit datelor statistice la nivel regional, ponderea în economia regiunii o dețin 

micro-întreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii. Majoritatea întreprinderilor mari activează în 

industria prelucrătoare, construcții, transport şi depozitare. 

Repartiția numărului populației ocupate pe activități ale economiei naționale la nivelul Regiunii Sud-

Est, este evidențiată în următoarea ordine în funcție de domeniile economiei: agricultură, 

industrie prelucrătoare, comerț. 

Fig. 41 Structura populației ocupate în Regiunea Sud-Est pe activități ale economiei naționale, în 

perioada 2009-2011 (mii persoane) 

41 Sursa: Anuarul Statistic al României, INS ediția 2008 – date prelucrate 
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Fig. 42  Structura populației ocupate în Județul Galați pe activități ale economiei naționale, în perioada 2006-2008 
(mii persoane) 

Din analiza repartizării populației ocupate nivelul județelor regiunii, se constată că agricultura joacă 

un rol important, având în vedere că acest domeniu ramâne o opțiune pentru investiții, iar mai mult 

de jumătate din terenurile fertile din Câmpia Bărăganului sunt situate în această regiune. Sunt de 

asemenea  şi  alte  domenii  ca  industria  prelucrătoare  şi  comerțul,  care  dețin  o  pondere 

semnificativă a populației  ocupate  civilă. 

42 Sursa: Anuarul Statistic al României, INS ediția 2008 – date prelucrate 
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Fig. 43 Structura populației ocupate, pe  anumite activități ale 
economiei naționale (mii persoane) in regiunea sud-est 

Se observă o puternică scădere a populației ocupate în sectorul construcțiilor, deşi acest sector 
deține 9% din numărul societăților comerciale care activează în regiune. 

Fig. 44 Structura populației ocupate, pe  anumite activități ale 
economiei naționale (mii persoane) în Județul Galați: 

În perioada analizată 2006-2008 se poate observa ca în județul Galați cea mai mare pondere a 
populatiei este sectorul construcțiilor care este în creștere. 

43 Sursa: Anuarul Statistic al României, INS ediția 2008  
44 Sursa: Anuarul Statistic al României, INS ediția 2008 – date prelucrate 
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Fig. 45 Populația după participarea la activitatea economică, pe sexe şi medii, 
în anii 2006-2011-în regiunea Sud-Est 
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45 Sursa: Cercetarea statistică asupra forței de muncă în gospodării ; 
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Fig. 46 Populația după participarea la activitatea economică, pe sexe  în anii 2006-2011-în Județul 
Galați 

JUDEȚUL GALAȚI 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

mii persoane 
Populația activă 

Total 218,8 219,1 220,8 216,4 204,9 197,6 
Pe sexe 

Masculin 119,5 122,7 124 117,7 110,8 105,7 
Feminin 99,3 96,4 96,8 98,7 94,1 91,9 

Populația ocupată 
Total 203,1 206,5 206,3 191,8 183,6 181,9 
Pe sexe 

Masculin 110,2 115,5 115,6 103 98,2 96,5 
Feminin 92,9 91 90,7 88,8 85,4 85,4 

Şomeri BIM 

Total 1 1 14,5 24,5 21,2 1
Pe sexe 

Masculin 9,3 7,2 8,4 14,6 12,6 9,1 
Feminin 6,4 5,4 6,1 9,9 8,7 6,5 

procente 
Rata de activitate

Total 53,1 53,5 54,1 52,7 49,6 47,9 
Pe sexe 

Masculin 55,6 57,6 58,4 55,1 51,7 49,4 
Feminin 50,4 49 49,5 50 47,3 46,4 

Rata de ocupare
Total 49,3 50,4 50,6 46,7 44,4 44,1 
Pe sexe 

Masculin 51,3 54,2 54,5 48,2 45,8 45,1 
Feminin 47,1 46,3 46,4 45 42,9 43,1 

Rata şomajului BIM
Total 7,2 5,7 6,6 11,3 10,4 7,9 
Pe sexe 

Masculin 7,8 5,8 6,8 12,4 11,4 8,6 
Feminin 6,4 5,6 6,3 10,1 9,2 7,1 

Din analiza repartizării populației după participarea la activitatea economică în Județul Galați 

procentajul este mai scazut decat cel la nivel regional. 

46 Sursa: Cercetarea statistică asupra forței de muncă în gospodării ; 
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Problemele cu care se confruntă județul Galați sunt legate, în special de scăderea populației totale, 

active și ocupate. Scăderea numărului total al populației, a avut repercusiuni majore și asupra pieței 

forței de muncă. Cu toate acestea, la nivel de județ scăderea este lentă, lipsită de o amploare ridicată. 

Numărul șomerilor înregistrați în județul Galați a scăzut continuu în perioada de referință, de la 

21,724 persoane în 2004 la 14.538 persoane în 2008. Șomajul afectează mai puțin persoanele cu 

studii superioare și de asemenea, se înregistrează mai puține femei afectate de acest fenomen 

negativ decât bărbați. 

Fig.47 Șomeri pe categorii și nivel de pregătire la sfârșitul anului 

Responsabile pentru aceste evoluții pozitive sunt schimbările structurale din economia județului Galați 

din ultimii ani.   

Șomajul afectează în principal persoanele cu nivel mediu de instruire și mai puțin pe cele cu studii 

superioare. Mișcările de pe piața forței de muncă din județul Galați urmează tendințele globale fiind o 

consecință firească a evoluției economice inegale. Criza forței de muncă se resimte în regiune, în țară, 

dar și în Uniunea Europeană și este înregistrată atât în ocupațiile cu grad ridicat de calificare și 

competență, cât și în cele cu nivel scăzut de instruire. Declinul demografic înregistrat în ultimii ani pare 

să contribuie la accentuarea acestei crize. Soluția pare a fi adoptarea unei strategii concertate, prin 

care să se acționeze simultan pe mai multe planuri: economic, educațional și social. Noua conjunctură 

47 Sursa: Anuarul Statistic al județului Galați, ediția 2009 
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internațională impune firmelor să devină competitive, să adopte strategii legate de schimbarea 

mentalității, a sistemului de organizare și de conducere a muncii, să ofere salarii mai atractive, să 

achiziționeze tehnologii performante. Acestea reprezintă, de fapt instrumentele prin care se poate 

crea nu doar o piață a muncii stabilă, ci și o dezvoltare economică durabilă. 

Respondenții din mediul urban consideră că se găsesc greu locuri de muncă în orașul lor de reședință 

(de altfel, lipsa locurilor de muncă apare ca fiind cea mai importantă problemă din  Tecuci, Tâgru Bujor 

și Berești). Respondenții din municipiile Galați și Tecuci dar și din orașului Târgu Bujor consideră că nu 

ar avea nevoie să participe la cursuri de calificare sau recalificare, doar în Berești se marcă o mai mare 

deschidere spre formele de învățare continuă (Studiul de piață la nivelul mediului urban). Studiul de 

piață mai arată că nici salariile nu sunt îndeajuns de motivante. 

2.8 Variația ratei de ocupare pe sexe şi medii în regiunea Sud-Est 

Forța de muncă în perioada de recesiune a fost concentrată în zonele rurale, în timp ce ocuparea 

forței de muncă în zonele urbane a fost relativ constantă, înregistrînd chiar o creștere în perioada 

2008-2010. 

Rata ocupării forței de muncă în mediul rural  a rămas mai mare decât cea din mediul urban în 

perioada 2008-2010, în 2011 raportul s-a inversat, rata ocupării în urban depățind-o pe cea din rural. 
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2.9 Nivelul de trai, gradul de sărăcie, raportul de dependență social. Veniturile populației 

În anul 2008 veniturile totale nete ale populației regiunii (1.190 lei lunar/persoană) se situează 

mult sub media națională (-10%). Se constată o creştere a diferenței dintre cele două categorii de 

valori în ultimii doi ani, procentul aferent anului 2011 fiind cu 13% sub media națională atingând 

valoarea de 1276 lei. Până în anul 2009 veniturile salariale totale nete ale populației regiunii au 

crescut (1.255 lei lunar/persoană), dar aceste valori situau regiunea sub media națională (-7,8%). În 

anul 2010, veniturile totale nete ale populației regiunii au scăzut ajungând la valoarea de 1.234 lei 

lunar/persoană, cu exceția județelor Galați și Tulcea care au înregistrat creșteri și județul Vrancea 

care a avut o scadere continuă în 2010 și 2011. 
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2.10 Salariu mediu net lunar în județele regiunii 
Fig.48 

 

Câştigul salarial mediu net lunar din Regiunea Sud-Est a crescut de la 477 lei/persoană în anul 2003 

la 1.255 lei/persoană în 2009, iar în anul 2010 acesta a înregistrat o scădere, ajungând la 

valoarea de 1.234 lei/persoană, datorită reducerilor salariale aplicate în anul respectiv. În 2011 a 

fost înregistrată o creștere ușoară, veniturile salariale ajungând la 1.276 lei/persoană. 

48 Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei, INS, Bucureşti – edițiile 2008- 2012 

Salariul mediu net lunar (lei) în judetele regiunii în perioada 2007-2011

Sud - Est Brăila Buzău Vrancea 
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Fig.49 Salariu mediu net lunar în Județul Galați, în perioada 2006-2011 

JUDEȚE 

Anul 2006 Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Lei 

Galați 834 997 1219 1254 1269 1310 

Se poate observa că în județul Galați ca și în Regiunea Sud-Est a fost înregistrată o creștere ușoară a 

veniturilor salariale, ajungând până la 1310 lei în anul 2011. 

În ceea ce privește câștigul salarial în funcție de activități ale economiei naționale, în topul celor mai 

bine plătiți salariați se aflau cei angajați în industria extractivă, intermedieri  financiare și administrația 

publică și apărare. În aceste ramuri economice, câștigul salarial nominal mediu net lunar depășea 

2.000 lei în anul 2008.    

La polul opus, se găsesc angajații din întreprinderi cu activități de agricultură și vânătoare, piscicultură 

și pescuit, comerț cu ridicata și amănuntul și hoteluri și restaurante. Aceste domenii nu au reușit să 

ofere propriilor salariați un câștig salarial nominal mediu net lunar de cel puțin 1.000 de lei în anul 

2008. 

49 Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei, INS, Bucureşti 2011 
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Fig. 50Salariu mediu net lunar (lei) la nivel național (2011) 

La nivel național, în funție de salariul net mediu, regiunea sud est se află pe locul 6, însă defalcat pe 
sexe nivelul salariului net la bărbați se pozitioneză pe locul 5 iar la femei pe penultemul loc. 
Fig. 51Salariu mediu net lunar (lei) la nivel regionl (2011) 

50 Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei, INS, Bucureşti 2011 
51 Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei, INS, Bucureşti-2012 

Sud - 
Est 

Brăila Buzău Constanța Galați Tulcea Vrancea 

venit mediu 
net 
 

1276 1160 1177 1403 1310 1276 1078 
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La  nivel  regional  în  județele  Constanța  și  Galați  salariul  mediu  net  este  superior  mediei 
regionale, cele mai mici valori regăsindu-se la nivelul județelor Vrancea și Brăila.  

Fig. 52 Cheltuielile totale ale populației pe lună, pe o persoană în anul 2011 

Cheltuieli totale lunare pe persoană în Regiunea Sud-Est 687,
 Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 22
0 Cumpărarea de mărfuri nealimentare 21
6 Plata serviciilor 17
5 Impozite, contribuții, cotizații, taxe 14
9Cheltuieli totale lunare pe persoana in România (lei/persoană) 758,
 Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 21
8 Cumpărarea de mărfuri nealimentare 21

 Plata serviciilor 17
6 Impozite, contribuții, cotizații, taxe 16

 

În ceea ce priveşte cheltuielile la nivelul regiunii, din totalul cheltuielilor băneşti la nivelul anului 

2011, cele aferente produselor alimentare reprezintă 22,0%, încadrându-se peste media națională, 

cheltuielile pentru cumpărarea de mărfuri nealimentare 21,6%, încadrându-se puțin sub media 

națională, iar cele pentru plata serviciilor 17,50%, fiind aproape identice cu media națională. 

Cheltuielile totale lunare pe persoană, din regiune, au fost în anul 2011 de 687,14 lei, mai mici 

decât media pe țară cu 10,4%. Toate cheltuielile au fost calculate în prețuri curente. 

2.11 Gradul de sărăcie şi incluziunea socială 

2.11.1 Considerente generale 
Unul dintre cele mai importante aspecte ale politicii europene comune se referă la coeziunea 

socială, bazată pe considerentul că aceasta va duce la o dezvoltare durabilă a societății concretizată 

prin creşterea bunăstării tuturor membrilor săi. În acest sens, în articolul 3 alineatul (3) al Tratatului 

privind Uniunea Europeană se stipulează faptul că Uniunea Europeană combate excluziunea 

socială şi discriminările şi promovează justiția şi protecția socială. De asemenea, Tratatul privind 

52 Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei, INS, Bucureşti 2011 
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funcționarea Uniunii Europene prevede că definirea şi aplicarea politicilor şi acȚiunilor comunitare 

iau în considerare garantarea unei protecȚii sociale corespunzătoare şi combaterea excluziunii. 

Strategia Europa 2020 alcătuită cu scopul de a permite Uniunii Europene să iasă din criza 

economică declanşată în anul 2008, prevede direcționarea economiei europene către o creştere 

inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Pentru implementarea acestei strategii, statele 

membre vor trebui să realizeze reforme ambiȚioase orientate către o creştere bazată pe cunoaştere 

şi inovație (“creştere inteligentă”) pentru crearea unei economii durabile, competitive şi 

eficiente (“creştere durabilă”) şi a unei societăȚi bazate pe coeziune (“creştere incluzivă”). 

Din punct de vedere social, Strategia Europa 2020 prevede necesitatea statelor membre de a 

întreprinde acțiuni în Direcția asigurării accesului la beneficiile creşterii economice pentru toți 

locuitorii lor şi pentru toate regiunile. Reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale devin obiective 

centrale, măsurile pentru realizarea acestora concentrându-se pe promovarea participării depline 

în societate şi în economie, pe garantarea egalității de şanse şi pe combaterea discriminării. 

Reformele statelor vor trebui să asigure accesul la piața muncii pentru persoanele din categoriile cu 

risc crescut de excluziune (familii monoparentale, femei, vârstnici, copii şi tineri, persoane cu 

handicap, minorități şi emigranți legali), creşterea calității locurilor de muncă şi combaterea 

segmentării, şomajului structural şi inactivității. În acelaşi timp statele membre trebuie să asigure 

protecție socială adecvată şi durabilă şi incluziune activă. Sistemele de beneficii ale statelor membre 

ar trebui să se concentreze pe garantarea securității venitului în perioadele de tranziție 

profesională şi pe reducerea sărăciei. 53 

2.12 Sărăcia 

În contextul Strategiei Europa 2020, obiectivul principal al Uniunii Europene în baza căruia 

statele membre îşi vor elabora obiectivele naȚionale este de a reduce cu 25% numărul 

europenilor care trăiesc sub pragul național al sărăciei, scoțând din sărăcie peste 20 de 

milioane de oameni. 

53 Comisia Europeană, Propunere de Decizie a Consiliului din 27.04.2010 privind oriențările generale pentru politicile de 
ocupare a forței de muncă ale statelor membre. Partea a II-a Orientărilor integrate Europa 2020 
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La momentul actual, conform statisticilor EUROSTAT, circa 25% din cetățenii Uniunii Europene 

înregistrează venituri nete înainte de acordarea prestaȚiilor sociale sub pragul riscului de sărăcie 

definit ca fiind de 60% din venitul median net al țării de origine (inclusiv transferuri sociale), 

care a cunoscut o ușoară creștere dupa o scădere în 2008 și 2009 ca urmare a efectelor crizei 

financiare. Expunerea la riscul de sărăcie înaintea acordării prestațiilor sociale (risk-of- poverty 

rate before social transfers) cunoaşte variații relativ mari la nivelul Uniunii Europene, relevând 

diferenȚele majore între diversele sale regiuni de dezvoltare. De exemplu, în Italia valoarea acestui 

indicator era de 24,4% in 2011, în Spania (puternic afectată de șomaj) fiind înregistrată valoarea 

de 29,8%. România înregistrează o expunere la riscul de sărăcie înaintea acordării prestațiilor 

sociale de 29,1%, în scădere în ultimii ani dar cu o creștere în 2011. 

Fig. 54Expunerea la riscul de sărăcie înaintea acordării prestațiilor sociale, 2007-2011 

Lupta împotriva sărăciei la nivelul statelor membre UE se concretizează în adoptarea unor 

măsuri pentru asistarea persoanelor aflate în dificultate în asigurarea unui venit minim sub forma 

prestațiilor sociale, care să le permită o existenȚă decentă. Rezultatele acordării prestațiilor sociale 

sunt evidente, 9,2% procente din populația Uniunii Europene depăşind pragul riscului de sărăcie 

în 2011 ca urmare a primirii diferitelor forme de prestaȚii sociale. Media la nivel european este 

54 Sursa: EUROSTAT 
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aşadar de 16,9%, medie care a stagnat în perioada 2007-2010 dar care a început să creasca 

in 2011, iar România se afla la o distanță de 5,3% procente de aceasta, înregistrând o expunere 

la riscul de sărăcie după acordarea prestațiilor sociale de 22,2%. Chiar dacă este țara cu cea mai 

mare expunere la riscul de sărăcie din Uniunea Europeană împreună cu Bulgaria, România a 

înregistrat progrese semnificative în ultimii ani pentru a compensa explozia acesteia din anul 2007 

(+6%). 

Fig. 55 Expunerea la riscul de sărăcie după acordarea prestațiilor sociale, 2007-2011 

Diferențe semnificative există și între regiunile de dezvoltare din România. Nivelul mai înalt al 

veniturilor din București-Ilfov plasează aceasta regiune pe cea mai bună poziție cu un indicator 

de doar 3,4% în 2011. Regiunile unde riscul de săracie este foarte pronunțat sunt Nord-Est și Sud-

Vest Oltenia unde 32,4% și respectiv 28,9% din populație este expusă la riscul de sărăcie. Regiunea 

Sud- Est se situează imediat dupa aceste regiuni cu o valoare de 28,0% in 2011, acest indicator 

crescând semnificativ in 2010 și 2011 după o puternică scădere în 2009. 

În ceea ce privește distribuția în teritoriu, sărăcia are un pronunțat caracter spațial. În Regiunea 

București-Ilfov aceasta înregistrează cea mai scăzută incidență, în vreme ce sărăcia este de 

55 Sursa: EUROSTAT 
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aproape două ori mai mare în regiunile Nord-Est și Sud-Est. În zonele rurale și în orașele mici, în 

special în regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia, se întâlnesc procente 

semnificativ mai mari de persoane care se confruntă cu riscul de sărăcie sau de excluziune 

socială. Peste 71% dintre persoanele sărace din România trăiesc în comunități rurale. Între anii 

2005 și 2011, cele mai mari progrese în reducerea sărăciei s-au înregistrat în trei regiuni: Centru, 

București-Ilfov și Sud- Vest Oltenia; în regiunile Sud-Est și Vest, incidența sărăciei s-a modificat 

doar marginal. 56 

Fig. 57Expunerea la riscul de sărăcie după acordarea prestațiilor sociale, pe regiuni 2007-2011 

Un aspect îngrijorător este faptul că 8,9 procente dintre cetățenii UE încadrați în muncă aveau în 2011 

un venit net lunar mai mic decât pragul riscului de sărăcie, România înregistrând o valoare de 18,7% 

şi clasându-se astfel pe primul loc. Următoarea clasată, Spania, este la o distanță de 6,5 puncte 

procentuale, iar țări precum Bulgaria, Germania, Franța şi Ungaria înregistrează valori mai mici 

decât media europeană. 

56 Acord de parteneriat propus de românia pentru perioada de programare 2014-2020 
57 Sursa: EUROSTAT 
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Populația europeană este afectată în mod diferențiat de riscul de sărăcie, anumite categorii ale 

populației prezentând un risc mai mare de sărăcie datorită dificultății de a găsi şi a păstra un loc de 

muncă cu o remunerație suficientă datorită discriminării şi excluziunii sociale la care sunt expuse. 

Din această categorie cu risc crescut de excluziune fac parte femeile, persoanele vârstnice, dar şi 

tinerii. 

Referitor la situația femeilor, în Uniunea Europeană se înregistrează o expunere la riscul de 

sărăcie după acordarea prestațiilor sociale de 17,6 procente, cu 1,1 procente mai mare decât media. 

Se remarcă faptul că expunerea femeilor din România la riscul de sărăcie are valori apropiate de 

valorile din Bulgaria, dar este la o distanța considerabilă de Germania si Ungaria. 

Fig. 58 Expunerea la riscul de sărăcie a populației încadrate în muncă, 2007-2011 

58 Sursa: EUROSTAT 
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Fig. 59 Expunerea la riscul de sărăcie în cazul femeilor, 2007-2011 

Aşadar, situația României în privința expunerii la riscul de sărăcie a locuitorilor săi este destul de mare, 

țara noastră înregistrând în cazul fiecărui indicator valori peste medie şi având de recuperat o 

distanță considerabilă atât față de cele mai bine plasate state în privința acestor indicatori, cât şi față 

de media europeană. 

În ceea ce priveşte rata sărăciei în România, Raportul Național Strategic privind Protecția 

Socială şi Incluziunea Socială 2008-201060 înaintează un procent de 18,5% din totalul populației 

naționale care trăia sub pragul sărăciei in anul 2007, 18,3% în rândul bărbaților şi 18,8% în rândul 

femeilor. Sărăcia în mediul rural este mult mai pregnantă decât în mediul urban, în 2007 

înregistrându-se o rata a sărăciei de 29,9% în mediul rural, ceea ce înseamnă că aproximativ 70% 

dintre persoanele sărace trăiesc în mediul rural. 

Cele mai expuse la sărăcie sunt persoanele singure (27,9% per total, 22% în cazul bărbaților şi 

30,8% în cazul femeilor), familiile monoparentale (31%), familiile cu mai mult de 2 copii (40%) şi 

persoanele singure cu vârsta de peste 65 de ani (33,4%) (2007). 

59 Sursa: EUROSTAT 
60 http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Rapoarte -Studii/081208Raportul2008-2010.pdf 
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Acelaşi raport relevă faptul că sărăcia în rândul copiilor sub 15 ani din România era în anul 2007 cu 

6,2 puncte procentuale mai mare decât media națională, ajungând la 24,7%, în timp ce în rândul 

tinerilor între 16-24 de ani se ridică la 20,4%. Rata sărăciei în cazul şomerilor era de 37,9% iar în 

cazul pensionarilor era de 15,7%. 

În privința distribuției sărăciei pe regiuni, raportul citat relevă că cele mai mari rate ale sărăciei se 

înregistrau în 2007 în Regiunea Nord Est (26,2%), urmată de Regiunea Sud Est (24,2) şi Sud Vest 

(23%), în timp ce cea mai redusă rată a sărăciei se înregistra în Regiunea Bucureşti-Ilfov. 

2.13 Raportul de dependență economică 
Raportul de dependenȚă economică reprezintă numărul persoanelor neocupate (inactive sau în 

şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate. Cu cât acest indicator este mai mare cu atat presiunea 

asupra capacității statului de a suține aceste persoane este mai mare. Mai mult decît atât, în 

gospodăriile în care rata de dependență economica este mare (un numar mare de persoane 

inactive) și veniturile persoanelor active sunt modeste există un risc crescut al sărăciei - una din 

explicațiile posibile a ratei înalte de sărăcie în rândul populaȚiei încadrate în muncă (unul din 

cele mai mari niveluri din UE - 18,7%). 

În România raportul de dependență economică in 2011 era de 1553‰, adica pentru fiecare 100 

persoane (civile) ocupate reveneau cca 156 persoane neocupate. 

Regiunea Sud-Est are acest indicator sub media națională - 1833%, situându-se pe penultimul loc la 

nivel național. Fenomenul este accentuat de șomajul mare in unele județe și mai ales de migrarea 

forței de muncă în alte regiuni sau in afara țării. 

Previziunile de scădere și îmbătrânire tot mai accentuate a populației vor face ca acest indicator să 

crească în continuare, punând o presiune tot mai mare asupra capacitâții autorităților să-și onoreze 

obligațiunile în sfera socială (pensii, indemnizații, ajutoare sociale etc.). Din acest motiv, creșterea 

ratei de ocupare (unul din principalele obiective in strategia Europa 2020) trebuie să fie considerat 

un obiectiv de o importanță majoră. 
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Fig. 61Raportul de dependență economică în 2011 

Cele mai mari rate ale sărăciei se înregistrau, în 2011, în Regiunea Nord Est (32,4%) și Regiunea Sud-

Vest Oltenia (28,9%), urmate de Regiunea Sud Est, în timp ce cea mai redusă rată a sărăciei se 

înregistra în Regiunea Bucureşti-Ilfov. 

În anul 2010  Județul Galați înregistra cea mai crescută rată a săraciei din Regiunea Sud-Est și față de 

România prezintă o creștere de 0,77%. 

Evoluția raportului de dependență economică indică o înrăutățire continuă a situației ce ar putea 

avea repercusiuni în viitor asupra capacitâții autorităților să suporte costurile sociale suplimentare. 

România înregistra în anul 2011 o expunere la riscul de sărăcie înaintea acordării prestațiilor 

sociale de 29,1%, la o distanță mare de țări precum Italia, Polonia sau Grecia, dar în scădere în 

perioada 2007-2010 și o oarecare creștere în 2011. 

Media la nivel european a expunerii la sărăcie după acordarea prestațiilor sociale este de 16.9%, în 

61 Sursa: Direcția Regională de Statistică Brăila 

2010 
Populația 
ocupată 
civila 
persoane 

Populatie 
neocupata 
mii 
persoane* 

Raport 
depende
nta 
economi

România 8.366 12.989 1553‰ 
Regiunea Nord Est 1.193 2.503 2098‰ 
Regiunea Sud Muntenia 1.155 2.089 1809‰ 
Regiunea Vest 815 1.095 1344‰ 
Regiunea Nord Vest 1.157 1.554 1344‰ 
Regiunea Centru 1.007 1.514 1504‰ 
Regiunea Bucureşti-Ilfov 1.225 1.029 841‰ 
Regiunea Sud-Vest Oltenia 829 1.396 1684‰ 
Regiunea Sud Est 986 1.808 1833‰ 
Județul Brăila 123 232 1885‰ 
Județul Buzău 173 304 1752‰ 
Județul Constanța 287 437 1521‰ 
Județul Galați 182 423 2324‰ 
Județul Tulcea 80 164 2051‰ 
Județul Vrancea 141 248 1768‰ 
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creștere după o perioadă de stagnare - 2008-2010, iar România se află la o distanȚă de 5,3 

procente de aceasta, înregistrând o expunere la riscul de sărăcie după acordarea prestaȚiilor sociale 

de 22,2%, în creștere după o scădere continuă în perioada 2007-2010. 

România înregistrează cea mai mare expunere la riscul de sărăcie a populaȚiei încadrate în 

muncă, respectiv 18,7% față de media UE 27 de 8,9%. 

Femeile, persoanele vârstnice şi tinerii fac parte din categoria persoanelor cu o mai mare expunere 

la riscul de sărăcie atât în Uniunea Europeană, cât şi în România. 

2.14 Infracționalitatea 

În ceea ce priveşte infracționalitatea, se constată că în Regiunea Sud Est s-au comis în anul 2007 un 

număr de 34.676 de infracțiuni dintre cele 281.457 de infracțiuni de la nivel național, în anul 2008 

s-a înregistrat o uşoară creştere până la 34.807 de infracțiuni față de valoarea națională de 289.331 

de infracțiuni, iar incepând cu anul 2009 s-a constatat o scădere continuă a acestora pana la valoarea 

de 33.351 în 2010 și 27.484 în 2011. 

În ceea ce privește rata infracționalității, se constată că în perioada 2007-2011 aceasta este sub 

media națională în Regiunea Sud Est, chiar dacă s-au înregistrat creşteri în unii ani. Cea mai mică 

rată a infracționalității s-a înregistrat în 2011, respectiv 968 infracțiuni/100.000 de locuitori. Se 

remarcă județul Galați care a începând cu anul 2008 a înregistrat cea mai mică rată a 

infracționalității. 
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Fig. 62 Harta infracționalității din România 

Judeţul Galați este singurul care  prezenta, în 2009, sub 1.000 de infracţiuni la suta de mii de locuitori și 

anume 956 de infracțiuni. 

Fig. 63 Infracțiuni in Regiunea Sud Est, pe județe componente, 2007-2011 
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România 34676 1.225 289.331 1.345 299.889 1.397 292.682 1.366 232.659 1.078 

Regiunea Sud 
Est 

3549 971 34.807 1.234 34.569 1.229 33.351 1.188 2.7484 968 

Județul Brăila 
5232 1070 4.242 1.171 3.891 1.080 4.420 1.236 3.166 861 

Județul Buzău 
10285 1432 5.900 1.217 5.610 1.162 54.00 1.124 4.715 960 

62 Sursă: www.gandul.info 
63 Sursa: Direcția Regională de Statistică Brăila, Anuarul Statistic al României, ediția 2012 
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Județul 
Constanța 

6680 1087 9.661 1.341 9.512 1.317 8.754 1.209 7.197 1.004 

Județul Galați 
3634 1450 5.942 972 5.827 956 5.996 985 5.308 859 

Județul 
Tulcea 

5296 1349 3.311 1.330 4.210 1.701 4.028 1.638 2.868 1.140 

Județul 
Vrancea 

34676 1225 5.751 1.469 5.519 1.413 4.753 1.219 4.230 1.076 

2.15 Criminalitatea 

Spre deosebire de infracționalitate, criminalitatea se referă la infracțiunile grave comise cu 

violență şi la fapte antisociale, reprobabile cuprinse in Codul Penal şi care atrag după sine pedepse 

grave şi privare de libertate pe termen lung. 

Se constată că rata de infracțiuni grave comise în România a scăzut constant între anii 2007-2009 dar 

a crescut în 2010 și în 2011, tendința păstrându-se şi la nivelul Regiunii Sud Est şi a judeȚelor sale 

componente, cu anumite excepții. Astfel, județul Brăila a înregistrat un nivel mai înalt în anul 2007 

și în anul 2011. Județele cu cea mai mare rată a criminalității sunt județul Brăila, județul Vrancea 

şi județul Galați (358, 339 şi 312 infracțiuni grave la 100.000 de locuitori în 2011), iar cele cu cea mai 

mică rată a criminalității sunt județul Buzău şi județul Constanța (124 şi respectiv, 252 infracțiuni grave 

la 100.000 de locuitori). 

Fig. 64  Rata criminalității   în  Regiunea Sud Est, pe județe componente, 2007-2011

64 Sursa: Direcția Regională de Statistică Brăila, Anuarul Statistic al României, ediția 2012 

Criminalitate 2007 2008 2009 2010 2011 

România 214 171 159 195 223 
Regiunea Sud Est 

274 200 203 220 274 

Județul Brăila 350 232 225 244 358 

Județul Buzău 185 147 149 118 124 
Județul 

Constanța 
198 155 158 200 252 

Județul Galați 366 252 241 285 312 
Județul 
Tulcea 

233 192 218 240 308 

Județul 
Vrancea 

335 243 266 249 339 

85 

http://www.tooarchitects.ro/


S.C. TOO ARCHITECTS S.R.L. 
J/40/3293/11.03.2009   
CUI : 25267900 
18,Donici Street  Bucharest RO 
tel:     0040 372 755 862 
fax:     0040 372 755 861 
email : office@tooarchitects.ro 
www.tooarchitects.ro 

URBEPROIECT & FIDES – members of TOOARCHITECTS GROUP 

O problemă a judeţului Galaţi este aceea că la nivelul său se înregistrează a şasea cea mai ridicată 

rată a criminalităţii din România, de 312 persoane condamnate definitiv la fiecare 100.000 de 

locuitori, peste media naţională şi cu 227 mai multe decât în Ilfov - regiunea cu cea mai scăzută 

rată a criminalităţii din ţara noastră. 

2.16 CONCLUZII 

Instabilității economice este rezultatul  schimbarii comportamentului cuplurilor, creșterea mortalității  și 

migrația externă sunt, de asemenea, care conduc spre scăderea nivelului de trai al populației și spre 

reorientarea acesteia din punctul de vedere al consumului, locului de muncă sau chiar și cel al creșterii unui 

copil. Pentru rezolvarea acestei probleme, se presupune dezvoltarea unei strategii sociale care să încurajeze 

întemeierea de familii cu mai mult de un copil (la nivelul județului Galați natalitatea cunoaște o dinamică 

negativă). 

Pentru soluționarea problemei migrației forței de muncă spre exterior din județul Galați este necesară 

implementarea unor programe de calificare și recalificare pentru șomerii existenți, dar și proiecte vizând 

dezvoltarea industriei navale, a pisciculturii în Lunca Prutului, acestea constituind posibilități de creștere 

economică și de creare a noi locuri de muncă în zonă. 

Deși la nivel de județ mortalitatea înregistrează o scădere lentă, la nivelul mediului rural sunt 

înregistrate valori mai mari decât în cel urban, fiind necesar un program de motivare a medicilor 

specialiști de a profesa în mediul rural prin crearea sau modernizarea și reabilitarea spitalelor și 

dispensarelor din comune și prin crearea unui mediu de lucru stimulant pentru medici (oferirea de 

locuințe de serviciu pentru cei care locuiesc în afara comunei în care profesează și a unei prime de 

instalare motivante și stimulante).   

Pentru a stimula scăderea mortalității, o altă direcție de urmat este implementarea unui program 

social de sănătate în cadrul căruia familiile să beneficieze de controale medicale regulate gratuite 

pentru a preveni eventuale boli și afecțiuni. 

Evoluția structurii vârstelor populației din județul Galați, datele relevă un proces de îmbătrânire 

gradual și echilibrat, în rândul persoanelor din mediile de vârstă 45-49 ani și 15- 19 ani, 

înregistrându-se o migrație a populației (spre locuri de muncă din străinătate sau spre urmarea 
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studiilor universitare în alte orașe din țară). În acest sens, este necesară implementarea 

programelor de calificare profesională menționate mai sus și construirea unui parc tehnologic și a 

unui campus studențesc care vor pune în valoare mediul academic din județele regiunii, motivând 

astfel tinerii absolvenți să urmeze studii superioare într-un cadru modern și profesionist în 

proximitatea domiciliului care le va oferi ulterior oportunitatea de a ocupa locuri de muncă. 

Bolile cerebro-vasculare ocupă locul fruntaș în județul Galați, ca și cauze ale decesurilor în regiune, 

acestea fiind urmate de afecțiuni de tipul tumorilor și bolilor aparatului digestiv. Acest aspect poate 

fi atenuat prin implementarea unui program de consultări medicale gratuite pe organele afectate 

la nivelul populației expuse la acest tip de îmbolnăviri. 

La nivelul populației din mediul rural se înregistrează o reducere constantă datorată migrației 

demografice spre mediul urban, motivele fiind condițiile de viață și de muncă oferite de centrele 

urbane. Pentru a motiva tinerii si se stabilească în mediul rural se poate apela la stimulente 

financiare, dar și la stimularea economică a zonei rurale prin oferirea condițiilor potențialilor 

investitori să își deschidă afaceri aici (modernizarea rețelelor de canalizare din zonă, a rețelelor de 

energie electrică, stațiilor de epurare, a sistemelor de iluminat, reabilitarea drumurilor, 

modernizarea infrastructurii rutiere, alimentarea cu gaze, construirea de trotuare, modernizarea 

construcțiilor, a clădirilor din patrimoniu și a spațiilor de agrement din județ). 

La nivelul județului Galați rata infracționalității este mai redusă decât în celelalte zone ale țării, 

aspect ce poate fi întărit prin programe sociale de conștientizare a populației și de responsabilizare 

a localităților din jurul județului pentru a extinde această caracteristică și la nivelul orașelor din jur. 

În ceea ce privește forța de muncă, salariile cele mai ridicate se înregistrează la nivelul industriei 

extractive (generează fluxuri financiare), aspect ce se poate transforma într-un plus economic al 

județului și într-o creștere economică a acestuia. Acest fenomen poate avea loc prin stimularea 

activității extractive (construirea de noi fabrici, atragerea de investitori prin proiecte de dezvoltare 

regională la nivel industrial). 
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În județul Galați numărul șomerilor a înregistrat o continuă scădere din anul 2002 până în 2007, 

persoanele cu studii superioare fiind cel mai puțin afectate de acest aspect. Pentru a menține 

această tendință, o direcție de urmat poate fi implementarea unui program de conștientizare a 

populației în sensul importanței studiilor superioare și oferirea de facilități și stimulente 

persoanelor de vârste medii și mature care doresc să urmeze studii superioare (reducerea nivelului 

taxelor de studiu pentru persoanele de peste 40 de ani). 

3. TENDINTE DE DEZVOLTARE A POPULATIEI IN JUDETUL GALATI

3.1 Analiza S.W.O.T. din punct de vedere demografic: 
3.1.1 PUNCTE TARI 

- Zonele în care se înregistrează creşteri ale populaţiei sunt situate în extremitatea sudică 

(comunele Smârdan, Schela, Şendreni, Braniştea, Independenţa) şi cea nordică a judeţului 

(comunele Bălăşeşti, Ghidigeni, Certeşti, Drăguşeni, Buciumeni, Ţepu şi Brahasesti); 

- Raportul de dependenţă după vârstă are valoare de 51, 2%, inferior celor înregistrate la nivel 

naţional (54,9%) şi regional (54,1%). Cele mai scăzute valori ale raportului de dependenţă după 

vârstă se înregistrează în extremitatea sudică şi sud-estică a judeţului – comunele Braniştea, 

Şendreni, Smârdan, Vânători, Tuluceşti, Frumuşiţa şi Municipiul Galaţi precum şi în vestul judeţului 

Galaţi – comunele Umbrăreşti, Movileni, Cosmeşti, Tecuci, Dragăneşti; 

- Rate crescute ale natalităţii în UAT-urile situate în vestul şi nordul judeţului. Comunele care 

înregistrează valori ale ratei natalităţii de peste 14‰ sunt Drăguşeni (14,2‰), Vlădeşti (14,6‰), 

Ghidigeni (15,6‰) şi Brăhăseşti (40,4‰); 

- În sud-estul judeţului Galaţi se conturează o zonă cu o mortalitate scăzută (rate ale mortalităţii 

sub 9‰) constituită din Municipiul Galaţi şi comunele din imediata proximitate a acestuia: 

Smârdan, Şendreni, Vânători; 

- speranţa de viaţă la naştere mai mică decât media naţională şi regională, în special pentru pentru 

bărbaţi, ceea ce relevă un deficit în starea de sănătate a populaţiei; 

- accesul tinerelor familii din mediul rural la asistenţă medicală de specialitate este mai dificil 

decât ale celor din urban; 
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- tinerii din ruralul judeţului au un nivel de informare şi instruire privind conduita în caz de 

îmbolnăvire mult mai scăzut faţă de cei mediul urban; 

- rată mare de îmbolnăviri cu tbc (locul 5 pe ţară) şi cu infecţii respiratorii acute; 

- indicatorii privind dotarea serviciilor medicale au valori în anul 2009 mult mai mici comparativ cu 

cele de la nivel regional şi naţional; 

- deficit de personal medical: comune care au nevoie de medici: Barcea, Brăhăşeşti, Cavadineşti, 

Corod, Ghidigeni, Iveşti, Lieşti, Matca, Pechea, Rădesti, Şendreni, Umbrăreşti, Valea Mărului, 

Vânători; 

- deficit de spaţii de învăţare şi o insuficienţă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 

în comunele Brăhăşeşti, Bălăşeşti, Jorăşti, Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu, Pechea şi Schela; 

- rata de ocupare şi rata de activitate înregistrează o scădere constantă, mai ales în zona central-

estică a judeţului; 

- numărul salariaţilor din industria prelucrătoare scade; 

- populaţia salariată scade pe fondul crizei economice instalate după 2008, în unele comune din 

estul judeţului: Băneasa, Oancea, Suceveni, Jorăşti, Rădeşti, dar şi în sudul său: Vânători, Tudor 

Vladimirescu, Lieşti şi Iveşti; 

Comunele Valea Mărului şi Rediu înregistrează cele mai mari scăderi de salariaţi, -20,4% şi respectiv 

-38,8%; 

- dependenţa veniturilor de sistemul public, demonstrând o slabă dezvoltare a mediului economic 

privat: Brăhăşeşti, Cavdineşti, Cudalbi; 

- creşte rata şomajului, la 9,8% în 2010; creşte numărul de şomeri în unităţile administrative din 

nord-estul judeţului, în special în Bălăşeşti, Drăguşeni şi Cavadineşti; 

3.1.2 PUNCTE SLABE 

- Tendinţa de scădere a populaţiei totale şi a celei tinere accentuează declinul demografic al 

judeţului. Scăderi ale populaţiei pot fi obsevate în zona centrala a judeţului, cuprinzând comunele 

Nicoreşti, Munteni, Tecuci, Corod, Smulţi, Corni, Varlezi, Târgu Bujor, Băneasa; 

- Scăderea populaţiei tinere şi creşterea populaţiei vârstnice cu aproximativ 2 puncte procentuale 

în perioada 2000 – 2010 conduc la intensificarea fenomenului de îmbătrânire  demografică la 

nivelul judeţului; 
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- Valori ridicate ale raportului de dependenţă după vârstă sunt înregistrate în zona sud estică a 

judeţului, respectiv în comunele Oancea, Suceveni şi Cavadineşti; 

- Comparativ cu ratele natalităţii înregistrate în 2009 la nivelul Regiunii Sud-Est (10,0‰) şi la 

nivel naţional (10,4‰), judeţul Galaţi are o natalitate mai scăzută (9,7‰); 

- Nouă dintre comunele judeţului se remarcă prin rate ale natalităţii extrem de scăzute: Suhurlui 

(2,7‰), Băleni (5,2‰), Scânteieşti (5,9‰), Corni, Poiana, Suceveni, Fundeni, Cuza Vodă, Gohor 

(toate cu valori cuprinse între 6 şi 7‰); 

- Valorile ratei mortalităţii diferă semnificativ pe medii de rezidenţă, localităţile rurale înregistrând 

valori mult superioare celor din urban, ceea ce reclamă identificarea unor soluţii de îmbunătăţire 

a serviciilor de sănătate în mediul rural. Prin valori foarte ridicate ale ratei mortalităţii (peste 20‰) 

se remarcă comunele Rediu, Jorăşti, Corni, Suceveni, Nămoloasa, Băleni, Bălăbăneşti, Priponeşti, 

Oancea; 

- Comparativ cu mediile înregistrate la nivel regional (10,5‰) şi naţional (10,1‰) observăm că rata 

mortalităţii infantile în anul 2009 are o valoare mai crescută la nivelul judeţului Galaţi (12,3‰); 

- Reducerea efectivelor de populaţie, în special tânără, este cauzată în special de fenomenul 

emigrării din judeţ (intern şi extern). La nivelul anului 2009, judeţul Galaţi înregistrează un spor 

migratoriu negativ de - 2,0‰, valoare mai negativă comparativ cu media regională (spor migratoriu 

de -0,8‰) şi naţională (spor migratoriu de - 0,1‰) şi care reflectă un dezechilibru mai accentuat 

între stabiliri şi plecări la nivel judeţean; 

- rata mortalităţii infantile la nivelul Judeţului Galati a scăzut în 2009 comparativ cu 1999, de la 

18.8‰ la 12.3‰; 

- oferta educaţională este variată, pentru toate nivelurile de educaţie şi învăţământul superior este 

accesibil prin prezenţa a două universităţi, una publică şi una privată; 

- creşterea resurselor de muncă judeţene, în special în partea sudică şi sud-estică a judeţului; 

- forţă de muncă disponibilă în sud-estul judeţului, în arealul delimitat de Municipiul Galaţi şi 

comunele din imediata proximitate a acestuia: Smârdan, Şendreni, Vânători; 

- creşterea numărul de salariaţi în comunele din nordul judeţului: Cavadineşti, Certeşti, Buciumeni, 

Ţepu; 

- tendinţa clară de dezvoltare a sectorului de servicii, în special în activităţile din turism; 

- tendinţă de trecere dinspre agricultura de subzistenţă la cea aducătoare de profit: Cuca, Băleni, 

Şendreni şi Matca; 
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- tendinţă de dezvoltare a unor noi ramuri industriale, aducătoare de venit: Independenţa şi 

Vânători; 

- tendinţă de dezvoltare economică pe baza sectorului terţiar: Barcea, Suhurlui, Vlădeşti; 

- scade numărul de şomeri în unităţile administrative din sud-estul judeţului, în special în 

Smardan, Umbrăreşti, Pechea, Jorăşti, Măstăcani, Fundeni şi Vânători.  

3.1.3 OPORTUNITATI 

- accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea resurselor umane şi a infrastructurii unor 

sectoare cu impact direct asupra calităţii vieţii populaţiei judeţelui, precum educaţia şi sănătatea; 

- valorificarea avantajelor competitive locale (poziţia Municipiului Galaţi situat pe cursul Dunării) 

poate conduce la o dezvoltare socială a judeţului, prin intensificarea imigrărilor de populaţie 

tânără; 

- dezvoltarea municipiului Galaţi în sistemul urban Brăila-Galaţi poate contribui la reducerea 

presiunii spre emigrare (în alte judeţe sau în afara ţării) a populaţiei înalt calificate printr-o mai 

bună integrare pe piaţa muncii; 

- dezvoltarea legăturilor informaţionale între piaţa muncii şi învăţământ şi între mediul de 

producţie şi învăţământ, prin prezenţa celor două universităţi; 

- valorificarea avantajelor competitive locale (poziţia Municipiului Galaţi situat pe sudcursul 

Dunării) poate conduce la o dezvoltare economică prin diversificarea ofertei turistice; 

- dezvoltarea municipiului Galaţi în sistemul urban Brăila-Galaţi poate contribui la crearea unor 

parteneriate pentru atragerea fondurilor europene şi crearea de noi locuri de muncă; 

- accesarea de fonduri structurale pe Axa 3, din PNDR, destinate îmbunătăţirii calitatii vietii in 

zonele rurale si diversificarea economiei rurale; 

- accesarea de fonduri structurale pe Axa 1, din PNDR, în special prin măsurile 141 şi 142, pentru 

diversificarea oportunităţilor de creditare pentru micii producători agricoli, mai ales în comunele 

care au posibilităţi de dezvoltare mai mari faţă de celelalte: Oancea, Vânători, Smârdan, Şendreni 

şi Matca. 
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3.1.4 RISCURI 

- noul context generat de criză economică poate intensifica emigraţia, în special în afara ţării, ca 

strategie de subzistenţă şi poate conduce la reducerea natalităţii; 

- reducerea finanţării alocată unor anumite sectoare publice, precum cel sanitar, poate conduce la 

deteriorarea calităţii vieţii cu efecte asupra unor fenomene demografice, în sensul creşterii 

mortalităţii şi reducerii natalităţii; 

- creşterea migraţiei înregistrate în rândul populaţiei cu înalt grad de pregătire profesională; 

- scăderea nivelului de trai prin diminuarea resurselor de muncă, în noul context generat de criza 

economică; 

- diminuarea finanţării sectoarelor publice sau restructurarea lor va accentua deficitul de servicii şi 

personal calificat şi va deteriora starea de sănătate a resurselor de muncă; 

- cronicizarea şomajului de lungă durată, pe fondul aceleiaşi crize; 

- creşterea indicelui de dependenţă economică coroborată cu creşterea sarcinii sociale exercitate 

asupra populaţiei ocupate.65 

3.2 EVOLUŢIA POPULAŢIEI ŞI POTENŢIALUL DEMOGRAFIC 
Analizele socio-demografice privind populaţia judeţului Galaţi surprind o serie de fenomene 

demografice negative – reducerea efectivelor de populaţie tânără în special pe baza emigraţiei, 

dar şi prin reducerea natalităţii, precum şi creşterea ponderii populaţiei vârstnice care determină 

accentuarea fenomenului de îmbătrânire demografică, tendinţa de scădere a volumului populaţiei. 

Aceste fenomene afectează atât potenţialul demografic al judeţului, cât şi evoluţia viitoare a pieţei 

forţei de muncă. 

Reducerea efectivelor de populaţie tânără poate avea consecinţe economice negative prin deficitul 

de forţă de muncă pe care îl creează şi “presiunea socială„ exercitată asupra populaţiei ocupate. 

Totodată, creşterea populaţiei vârstnice conduce la cerere sporită de servicii de sănătate şi îngrijire 

a sănătăţii. 

Atragerea de populaţie tânără în judeţ presupune dezvoltarea serviciilor publice în general şi a 

celor destinate locuirii, în particular. 

65 Sursa: PATJ Giurgiu-Sectiunea III 
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3.3 PRIORITĂŢI DE INTERVENŢIE 
Pornind de la punctele tari şi slabe, riscurile şi oportunităţile identificate la nivel judeţean 

au fost formulate următoarele priorităţi de intervenţie: 

• Îmbunătăţirea calităţii locuirii în zonele afectate de fenomene demografice negative

• Diversificarea ofertei de servicii adresate populaţiei tinere şi vârstnice

• Creşterea accesibilităţii serviciilor publice (sociale, de învăţământ şi de sănătate)

• Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii pentru servicii public, în special sănătate şi

educaţiei. 

3.4 RESURSELE DE MUNCĂ 

Diagnosticul pe domeniul resurselor umane şi pe componentele acestuia are la bazǎ situaţia 

existentǎ, identificatǎ în faza anterioară. Starea generală de sănătate a resurselor de muncă se află 

într-un relativ echilibru, mai puţin cazuistica legată de infecţiile respiratorii şi îmbolnăvirile de tbc, 

care totuşi au înregistrat un recul în ultimii ani. Diferenţa între urban şi rural vizibilă la nivel 

naţional, privind accesul la serviciile publice de bază, învăţământ şi sănătate, se manifestă şi la 

nivelul judeţului Galaţi. Serviciile sanitare sunt deficitare, în principal în mediul rural, în 14 dintre 

comunele judeţului nefiind asigurat necesarul de medici, care să deservească locuitorii. Deşi se 

poate spune că pe ansamblul judeţului asistenţa medicală primară este asigurată, trebuie 

menţionat că localităţile rurale sunt defavorizate mai ales în privinţa serviciilor medicale 

specializate. 

În privinţa resurselor de muncă, se manifestă în perioada 2002-2009 creşteri ale acestora, 

precum şi creşteri ale ponderii populaţiei ocupate în sectorul terţiar. Creşterea înregistrată a 

acestor resurse se poate explica prin faptul că a crescut vârsta de pensionare în perioada 2002-

2010 şi că legislaţia muncii a acordat pensionarilor dreptul de a se angaja pentru a-şi suplimenta 

veniturile. 

Problemele cele mai acute ale forţei de muncă sunt şomajul în creştere, concomitent cu scăderea 

numărului de salariaţi. Fenomenul instalat are ca efect creşterea numărului celor asistaţi de stat şi 

scăderea numărului celor ce contribuie prin plata impozitului pe salarii la constituirea bugetelor de 

stat, având impact asupra bugetelor locale. 
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Există oportunitatea dezvoltării unor servicii, mai ales în domeniul turistic, prin poziţia ocupată de 

judeţ în teritoriu şi prin structurile parteneriale ce le poate realiza (situarea pe cursul Dunării şi 

dezvoltarea municipiului Galaţi în sistemul urban Brăila-Galaţi). 

Învăţământul şi sănătatea sunt două dintre pârghiile cele mai importante în dezvoltarea şi 

menţinerea resurselor umane ale unui judeţ. Indiferent de modalităţile de definire, capitalul uman 

este măsurat în principal prin educaţia şcolară. Sărăcia sau bogăţia de capital uman are o mare 

inerţie în profil teritorial. Analizele teoretice recunosc însă faptul că dezvoltarea capitalului uman 

se face nu numai prin educaţie şcolară, ci şi prin pregătire profesională la locul de muncă şi prin 

investiţii în starea de sănătate.  

3.5 PRIORITĂŢI DE INTERVENŢIE 

Pentru a contracara riscurile ce pot duce la degradarea resurselor umane, şi-n special a 

forţei de muncă, se formulează următoarele priorităţi de intervenţie:  

• constituirea de asocieri şi parteneriate între autorităţile locale pentru atragerea fondurilor

structurale alocate de către UE pentru dezvoltarea resurselor umane;

• dezvoltarea sectorului terţiar, în special a serviciilor care asigură crearea de noi locuri

demuncă în domeniul turismului, serviciilor de piaţă

• crearea alternativelor de dezvoltare economică în mediul rural (pisciculturǎ, turism, mică

industrie), creşterea numărului întreprinzătorilor privaţi pentru utilizarea eficientă a

resurselor de muncă;

• disponibilitatea structurilor educaţionale superioare şi existenţa condiţiilor pentru

formarea profesională, care determinǎ menţinerea grupei de vârstǎ tânǎrǎ în judeţ

• valorificarea calitǎţii resurselor umane în activităţi generatoare de valoare adăugată,

concomitent cu măsuri de stimulare a calificării superioare, recalificării şi învăţării pe

parcursul întregii vieţi;

• crearea unor centre de excelenţă în învăţământ pentru calificarea forţei de muncă în

domenii care să valorifice avantajele competitive ale poziţionării judeţului.66

66 Sursă: Conf. PATJ Galați-secțiunea 3 
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3.6 CONCLUZII 

Din punct de vedere a dinamicii populaţiei în cadrul judeţului Galaţi , atât mediul urban, cât şi cel 

rural, se confruntă cu probleme ce ţin de îmbătrânirea populaţiei, natalitate şi fertilitate scăzute, 

migraţie externă puternică şi depopularea anumitor zone. Reducerea semnificativă a 

numărului de naşteri şi creşterea migraţiei au contribuit la modificarea structurii populaţiei prin 

scăderea efectivului şi prin accentuarea îmbătrânirii demografice. Se remarcă însă aspecte pozitive 

precum creşterea gradului de educaţie în special la nivelul superior fapt care contribuie însă la 

suprasolicitarea structurii de învăţământ (înspecial licee). 

În concluzie dacă judeţul Galaţi nu va actiona în remedierea problemelor majore riscă să se 

confrunte cu continuarea migraţiei populaţiei în afară , accentuarea decalajelor între rural şi urban 

şi degradarea factorilor de mediu astfel încât valorificarea acestora ca resursă să fie foarte dificilă. 
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4. AREALE SPAȚIALE CU REFERIRE LA TIPARE DEMOGRAFICE DIN
JUDEȚUL GALAȚI 

4.1 Structura socio-demografică şi Resurse umane 
Analizele socio-demografice privind populaţia judeţului Galaţi surprind o serie de fenomene 

demografice negative – reducerea efectivelor de populaţie tânără în special pe baza emigraţiei, 

dar şi prin reducerea natalităţii, precum şi creşterea ponderii populaţiei vârstnice care determină 

accentuarea fenomenului de îmbătrânire demografică, tendinţa de scădere a volumului populaţiei. 

Aceste fenomene afectează atât potenţialul demografic al judeţului, cât şi evoluţia viitoare a pieţei 

forţei de muncă. Reducerea efectivelor de populaţie tânără poate avea consecinţe economice 

negative prin deficitul de forţă de muncă pe care îl creează şi “presiunea socială„ exercitată asupra 

populaţiei ocupate. Totodată, creşterea populaţiei vîrstnice conduce la cerere sporită de servicii 

de sănătate şi îngrijire a sănătăţii. Atragerea de populaţie tânără în judeţ presupune dezvoltarea 

serviciilor publice în general şi a celor destinate locuirii, în particular. 

Diagnosticul pe domeniul resurselor umane şi pe componentele acestuia are la bazǎ situaţia 

existentǎ, identificatǎ în faza anterioară. Starea generală de sănătate a resurselor de muncă se află 

într-un relativ echilibru, mai puţin cazuistica legată de infecţiile respiratorii şi îmbolnăvirile de tbc, 

care totuşi au înregistrat un recul în ultimii ani. Diferenţa între urban şi rural vizibilă la nivel 

naţional, privind accesul la serviciile publice de bază, învăţământ şi sănătate, se manifestă şi la 

nivelul judeţului Galaţi. Serviciile sanitare sunt deficitare, în principal în mediul rural, în unele 

comune nefiind asigurat necesarul de medici, care să deservească locuitorii. Deşi se poate spune 

că pe ansamblul judeţului asistenţa medicală primară este asigurată, trebuie menţionat că 

localităţile rurale sunt defavorizate mai ales în privinţa serviciilor medicale specializate. 

În privinţa resurselor de muncă, se manifestă în perioada 2002-2009 creşteri ale acestora, precum 

şi creşteri ale ponderii populaţiei ocupate în sectorul terţiar. Problemele cele mai acute ale forţei 

de muncă sunt şomajul în creştere, concomitent cu scăderea numărului de salariaţi. Fenomenul 

instalat are ca efect creşterea numărului celor asistaţi de stat şi scăderea 

numărului celor ce contribuie prin plata impozitului pe salarii la constituirea bugetelor de stat, 

având impact asupra bugetelor locale. 

Există oportunitatea dezvoltării unor servicii, mai ales în domeniul turistic, prin poziţia ocupată de 

judeţ în teritoriu şi prin structurile parteneriale ce le poate realiza (situarea pe cursul Dunării şi 

dezvoltarea municipiului Galaţi în sistemul urban Brăila-Galaţi). 
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Plecând de la aspectele menţionate anterior şi de la obiectivele generale şi specifice formulate 

pentru domeniul resurselor umane în cadrul planurilor şi strategiilor naţionale, regionale şi 

judeţene, precum Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane, Strategia de 

Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Centru pentru perioada 2007-2013, Strategia de 

Dezvoltare a judeţului Galaţi – 2010 se pot formula următoarele obiective privind dezvoltarea 

resurselor umane. În raport cu aceste aspecte au fost formulate următoarele obiective generale 

privind structura socio-demografică şi resursele umane: 

Obiectiv general: 

• Minimizarea efectelor negative generate de fenomene socio-demografice prin

îmbunătăţirea calităţii vieţii

Obiective specifice 

3. Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor judeţului din zonele afectate de fenomene

demografice negative (îmbătrânirea populaţiei, tendinţa de reducere a efectivelor de

populaţie);

Direcţii de acţiune/măsuri pentru realizarea obiectivelor amenajării şi 

dezvoltării teritoriului: 

o Îmbunătăţirea calităţii locuirii prin construirea / modernizarea / reabilitarea

infrastructurii de utilităţi (canalizare, apă potabilă, gaze, evacuare ape uzate şi

deşeuri) mai ales în localităţile cu populaţie îmbătrânită sau scăderi

semnificative ale volumului populaţiei (zona centrala a judeţului cuprinzând

comunele Nicoreşti, Munteni, Tecuci, Corod, Smulţi, Corni, Varlezi, Târgu Bujor,

Băneasa.

o Diversificarea soluţiilor de asigurare a combustibililor pentru încălzire a

Gospodăriilor;

o Diversificarea ofertei de servicii oferite familiilor cu copii – înfiinţarea de noi

creşe, grădiniţe cu orar prelungit, dezvoltarea de servicii de tip babysitting în

vestul şi nordul judeţului (comunele Drăguşeni, Vlădeşti, Ghidigeni şi

Brăhăseşti);

o Asigurarea accesului la locuiţe sociale pentru familiile tinere în mediul urban;

o Dezvoltarea reţelei de transport intra-judeţeană;
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o Reabilitarea şi modernizarea clădirilor ce adăpostesc spitale şi a centrelor

de sănătate, mai ales a celor din mediul rural.

4. Dezvoltarea serviciilor publice (sociale, de învățământ și sănătate)

Direcţii de acţiune/măsuri pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării

teritoriului:

o Asigurarea accesului la servicii medicale primare (medicină de familie) prin

atragerea de medici generalişti, în special în zonele rurale (comune care au

nevoie de medici: Barcea, Brăhăşeşti, Cavadineşti, Corod, Ghidigeni, Iveşti,

Lieşti, Matca, Pechea, Rădesti, Şendreni, Umbrăreşti, Valea Mărului, Vânători)

o Dotarea cu echipamente medicale moderne a centrelor de sanatate şi a

spitalelor

o Construirea, reabilitarea, modernizarea, restaurarea cladirilor pentru servicii

sociale multifunctionale si rezidentiale si dotarea acestora cu echipamente

(camine de batrani, cantine sociale, centre de zi pentru tineri, centre pentru

grupuri dezavantajate, copii abandonati etc.)

o Dezvoltarea serviciilor sociale oferite persoanelor vârstnice (ajutor pentru

menaj, consultanţă administrativă şi juridică, asistenţă medicală) mai ales în

zonele ruirale cu populaţie îmbătrânită (comunele Rediu, Jorăşti, Corni,

Suceveni, Nămoloasa, Băleni, Bălăbăneşti, Priponeşti, Oancea)

o Reabilitarea şi modernizarea scolilor, gradinitelor si campusurilor

scolare/universitare din mediul urban si rural;

Obiectiv general 

• Creşterea adaptabilităţii resurselor umane la transformările survenite pe piaţa forţei de

muncă şi la condiţiile economice nefavorabile.

Obiective specific: 

1. Creşterea capacităţii resurselor umane de arăspunde nevoilor pieţei forţei de muncă

Direcţii de acţiune/măsuri pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării

teritoriului:
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o Dezvoltarea programelor de perfecţionare profesională continuă adecvate

exigenţelor pieţei muncii

o Furnizarea de cursuri şi dezvoltarea unor programe de susţinere a inserţiei

pe piaţa forţei de muncă a grupurilor vulnerabile în comunele Brăhăşeşti,

Cavdineşti, Cudalbi, Bălăşeşti şi Drăguşeni

o Crearea unor servicii integrate de informare, orientare şi consiliere a forţei

de muncă şi asigurarea accesului la aceste servicii în comunele din estul şi

sudul judeţului: Băneasa, Oancea, Suceveni, Jorăşti, Rădeşti, Vânători, Tudor

Vladimirescu, Lieşti, Iveşti, Valea Mărului şi Rediu;

o Identificarea necesarului de forţă de muncă şi a exigenţelor de calificare prin

consultări permanente cu agenţi economici în special în comunele cu o slabă

dezvoltare a mediului economic privat;

2. Adaptarea sistemului educaţional cerinţelor actuale ale pieţei forţei de muncă

Direcţii de acţiune/măsuri pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării

teritoriului:

o Dezvoltarea ofertei de învăţământ vocaţional, profesional şi tehnic în

raport cu evoluţia şi exigenţele pieţei muncii;

o Înfiinţarea unor centre de orientare şi consiliere profesională destinate

elevilor / studenţilor din anii terminali şi proaspăt absolvenţilor;

o Dezvoltarea unor parteneriate între unităţile de învăţământ şi mediul

economic care să faciliteze inserţia proaspăt absolvenţilor pe piaţa muncii.

o Implementarea unui sistem de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe

piaţa muncii;

o Crearea unui sistem structurat de formare profesională continuă a

resurselor umane din învăţământ în comunele Brăhăşeşti, Bălăşeşti, Jorăşti,

Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu, Pechea şi Schela

o Dezvoltarea unor programe educaţionale de alfabetizare şi de tip “a doua

şansă” la învăţământul liceal, postliceal (postliceal, profesional şi tehnic);
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4.2 Prognoza populaţiei judeţului Galaţi 2010 – 2025 

Proiectările demografice reprezintă determinări prin calcule ale numărului populaţiei pentru un 

moment plasat în viitor, plecând de la structura pe sexe şi vârste la un moment dat şi emiţând 

ipoteze asupra evoluţiei probabile a celor trei componente care modifică în timp numărul şi 

structura populaţiei: mortalitate, fertilitate şi migraţie. Estimarea populaţiei este necesară pentru 

cunoaşterea evoluţiei resurselor de muncă, nevoii de locuinţe şi servicii (sănătate, educaţie, 

cultură, recreere şi timp liber, asistenţă socială etc). 

În elaborarea proiectării demografice a populaţiei judeţului Galaţi s-a utilizat metoda globală pe 

baza sporului mediu anual de creştere coroborată cu Proiectarea populaţiei României în profil 

teritorial până în anul 2025 elaborată de INS. Au fost utilizate date din Baza TEMPO – Online, INSSE. 

Formularea ipotezei privind evoluţia populaţiei a avut în vedere caracteristicile specifice populaţiei 

zonei. Aşa cum reiese din analiza anterioară a domeniului sociodemografic, la nivelul judeţului 

Galaţi se înregistrează în 2009 o rată a natalităţii in valoare de 9,7‰, fiind inferioară celei 

înregistrate la nivel naţional (10,4‰). Rata mortalităţii are valoarea de 10,9‰, valoare inferioară 

celei înregistrate la nivel naţional (12‰). Sporul natural are valoare negativă, iar sporul migrator 

este, de asemenea, negativ, numărul celor care au pleacat din judeţ devansându-l pe cel al 

veniţilor. 

În vederea obţinerii unei analize mai detaliate care să stea la baza formulării de propuneri la nivel 

teritorial, s-au elaborat prognoze în trei variante (pesimistă, optimistă şi medie) la nivel judeţean, 

la nivel de unitate administrativ-teritorială şi pe medii de rezidenţă. 

Estimarea populaţiei zonei de studiu în varianta medie porneşte de la ipoteza conform căreia cele 

două componente ale mişcării populaţiei, sporul natural şi sporul migrator, vor avea valori 

constante în perioada prognozată. 

Tabel 1. Evoluţia proiectată a populaţiei judeţului Galaţi între 2010-2025 în cele 3 variante: 

2010 2015 2025 Dinamica 2010-2025 

VARIANTA MEDIE 605200 585900 532800 88.0% 

VARIANTA OPTIMISTĂ 609000 596400 562500 92.4% 

VARIANTA PESIMISTĂ 604500 584100 527800 87.3% 
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Conform acestei proiecţii populaţia totală a judeţului ar urma să scadă până în anul 2025 cu 12% 

în varianta medie a proiecţiei, cu aproximativ 7,5% în varianta optimistă şi aproximativ 23% în 

varinta pesimistă. 

În cadrul acestei lucrări vom detalia evoluţia proiectată a populaţiei în varinta medie, 

cea mai probabilă. 

Tabel 2. Evoluţia proiectată a populaţiei judeţului Galaţi pe medii (2010-2025) 

2010 2015 2025 Dinamica 2010-2025 

URBAN 343729 327987 293040 85,3 

RURAL 265175 257913 239760 90,4 

Atât populaţia urbană, cât şi cea rurală vor scădea până în 2025. Populaţia urbană a judeţului ar 

urma să scadă în termeni absoluţi cu 15742 persoane până în anul 2015 şi cu 50689 până în 2025. 

În cazul populaţiei rurale, scăderea acesteia ar fi de 7262 persoane până în 2015 şi 25415 până în 

2025. În ansamblul perioadei 2010 – 2025, populaţia urbană judeţului ar înregistra o scădere de 

aproximativ 15%, iar cea rurală de aproximativ 9,5%. 

Tabel 3. Evoluţia proiectată a populaţiei judeţului Galaţi pe grupe de vârstă 

2010 2015 2025 

GALATI 343729 327987 293040 

0-14 265175 257913 239760 

15-64 432800 418700 370600 

65+ 80100 81200 94200 

GALATI(%) 100% 100% 100% 

0-14 15.3 14.7 12.8 

15-64 71.5 71.4 69.5 

65+ 13.2 13.9 17.7 
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Ponderea populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani reprezintă deopotrivă o măsură a 

potenţialului demografic şi al celui de dezvoltare al unei zone. Până în anul 2025, ponderea 

populaţiei tinere ar urma să scadă cu aproximativ 25 puncte procentuale comparativ cu anul 2010. 

Simultan, ar urma să crească ponderea populaţiei vârstnice (65+), intensificânduse astfel procesul 

de îmbătrânire a populaţiei. Scăderea populaţiei tinere şi creştere populaţiei vârstnice are 

consecinţe asupra pieţei forţei de muncă şi a sistemului de asigurări sociale. Totodată, necesită în 

viitor o reorganizare a unităţilor de învăţământ şi sănătate. 

Tabel 4. Evoluţia raportului de dependenţă după vârstă 

2010 2015 2025 

Judetul Galati 39.8% 42.9% 43.8% 

Raportul de dependenţă după vârstă, care ne arată sarcina socială pe care o suportă segmentul 

populaţiei adulte al unei zone, va cunoaşte în judeţul Galaţi o evoluţie ascendentă. 

Până în anul 2025 valoarea acestuia va creşte de la 39,8% în 2010 la 43,8%, ceea ce înseamnă că 

100 de persoane în vârstă de muncă vor susţine 43,8 persoane inactive. 

La nivel de unitate administrativ teritorială, în aproximativ 94% dintre ele se va manifesta tendinţa 

de scădere a populaţiei. Cele mai afectate (cu scăderi de peste 20%), din acest punct de vedere, 

vor fi: oraşul Bereşti şi comunele Bereşti-Maria, Căvădineşti, Cuca, Nămoloasa, Rădeşti, Rediu, 

Scânteieşti, Slobozia Conachi, Smulţi şi Suceveni. Uşoare creşteri ale volumului populaţiei se vor 

înregistra în: Şendreni, Smârdan, Suhurlui şi Vânători. 

Aceste analize surprind o serie de fenomene demografice negative care ar putea afecta evoluţia 

populaţiei judeţului Galaţi în perioada proiectată: scăderea populaţiei la nivelul întregii zone, 

scăderea ponderii populaţiei tinere, creşterea populaţiei vârstnice şi accentuarea procesului de 

îmbătrânire demografică. Măsurile destinate reducerii fenomenelor demografice negative trebuie 

să se bazeze pe relansare economică. Deşi dezvoltarea economică nu conduce în mod necesar la o 

creştere demografică bazată pe spor natural, ea ar stimula, într-o mai mare măsură, reducerea 

emigrării din zonă. 
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LOCALITAȚI VARIANTA MEDIE VARIANTA OPTIMISTA VARIANTA PESIMISTA 

2015 2025 2015 2025 2015 2025 

Municipiul Galați 277365 248018 282336 261844 276513 245691 

Municipiul Tecuci 40486 41211 40361 36337 38363 35996 

Oras Beresti 2930 2291 2982 2419 2921 2270 

Oras Targu Bujor  7207 6394 7336 6750 7184 6334 

Balabanesti 2051 1758 2087 1856 2044 1742 

Balasesti 2344 2025 2386 2138 2336 2006 

Baleni 2344 2078 2386 2194 2336 2058 

Baneasa 2051 1918 2087 2025 2044 1900 

Barcea 6211 5967 6322 6300 6191 5911 

Beresti-Meria 3691 3090 3757 3263 3680 3061 

Brahasesti 8906 8738 9065 9225 8878 8656 

Branistea 4160 4049 4234 4275 4147 4011 

Buciumeni 2461 2238 2505 2363 2453 2217 

Cavadinesti 2812 2344 2863 2475 2804 2322 

Certesti 2285 2078 2326 2194 2278 2058 

Corni 2051 1705 2087 1800 2044 1689 

Corod 6972 5967 7097 6300 6951 5911 

Cosmesti 6445 5914 6560 6244 6425 5859 

Costache Negri 2695 2664 2743 2813 2687 2639 

Cuca 2168 1812 2207 1913 2161 1795 

Cudalbi 7324 6394 7455 6750 7301 6334 
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Cuza Voda 3340 3197 3399 3375 3329 3167 

Draganesti 5918 5541 6024 5850 5899 5489 

Draguseni 5683 5541 5785 5850 5666 5489 

Fartanesti 5039 4582 5129 4838 5023 4539 

Foltesti 3398 3250 3459 3431 3388 3220 

Frumusita 5273 4955 5368 5231 5257 4909 

Fundeni 3867 3676 3936 3881 3855 3642 

Ghidigeni 6562 6394 6680 6750 6542 6334 

Gohor 3398 2930 3459 3094 3388 2903 

Grivita 3691 3410 3757 3600 3680 3378 

Independenta 4746 4529 4831 4781 4731 4486 

Ivesti 9433 8738 9602 9225 9404 8656 

Jorasti 1816 1598 1849 1688 1811 1583 

Liesti 10370 9271 10556 9788 10339 9184 

Mastacani 4687 4103 4771 4331 4673 4064 

Matca 12011 11508 12226 12150 11974 11400 

Movileni 3105 2771 3161 2925 3096 2745 

Munteni 7031 6660 7157 7031 7009 6598 

Namoloasa 1816 1385 1849 1463 1811 1372 

Negrilesti 2930 2930 2982 3094 2921 2903 
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Nicoresti 3808 3410 3877 3600 3797 3378 

Oancea 1348 1225 1372 1294 1343 1214 

Pechea 10956 10017 11153 10575 10923 9923 

Piscu 4804 4422 4890 4669 4790 4381 

Poiana 1816 1705 1849 1800 1811 1689 

Priponesti 2168 1918 2207 2025 2161 1900 

Radesti 1406 1172 1431 1238 1402 1161 

Rediu 1875 1279 1908 1350 1869 1267 

Scanteiesti 2285 1865 2326 1969 2278 1847 

Schela 3750 3676 3817 3881 3738 3642 

Sendreni 4336 5062 4413 5344 4322 5014 

Slobozia Conachi  3515 2984 3578 3150 3505 2656 

Smardan 5390 6127 5487 6469 5374 6070 

Smulti 1230 906 1252 956 1227 897 

Suceveni 1816 1545 1849 1631 1811 1531 

Suhurlui 1582 1598 1610 1688 1577 1583 

Tepu 2578 2504 2624 2644 2570 2481 

Tudor 
Vladimirescu 

5332 5115 5427 5400 5315 5067 

Tulucesti 7265 6713 7395 7088 7243 6650 

Umbraresti 6914 6500 7038 6863 6892 6439 

Valea Marului 3574 3250 3638 3431 3563 3220 

Vanatori 5215 5754 5308 6075 5198 5700 

Varlezi 1992 1758 2028 1856 1986 1742 
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Vladesti 1875 1545 1908 1631 1869 1531 

Analiza demografică a Județului Galați  indică un declin general al populaţiei, în mod deosebit 

pentru  grupele tinere de vârstă, însoţit de îmbătrânirea populaţiei. Se reţin din analiza 

demografică, diversitatea etnică, gradul ridicat de urbanizare al regiunii dar şi ponderea 

semnificativă a populaţiei rurale din unele judeţe. 

Scăderile prognozate pentru totalul populaţiei regiunii şi mai ales scăderile înregistrate în ultimii 

ani la populaţia cu vârsta între 0-14 ani va influenţa structura reţelei şcolare prin concentrarea 

activităţilor şi creşterea competiţiei între şcoli. Apreciem că într-un mediu concurenţial tot mai 

pronunţat, unităţile şcolare vor trebui să pună accent pe calitate în formarea profesională, 

certificată prin inserţia socio-profesională a absolvenţilor. 

Creşterea numărului populaţiei cu vârsta de 60 de ani şi peste, apreciem că va conduce la sporirea 

nevoilor din domeniul asistenţei sociale şi medicale, învăţământul fiind chemat să răspundă prin 

oferta de formare la această realitate, atât prin planurile de şcolarizare cât şi prin curriculum 

adaptat. 

Ponderea mai mare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani din mediul rural decât cea din 

mediul urban ridică problema adaptării reţelei şcolare de formare profesională iniţială şi a 

adoptării unor măsuri eficiente pentru asigurarea accesului acestei categorii, cu asigurarea 

egalităţii şanselor. 

Preponderenţa populaţiei feminine, inclusiv la categoria de vârstă 0-14 ani, apreciem că are 

implicaţii în structura ofertei de formare iniţială.  

Analiza mediului economic Județului Galați prezintă diversitatea activităţilor economice, 

creşterea ponderii serviciilor în economia regională (având cea mai mare contribuţie în formarea 

PIB regional), precum şi dinamica construcţiilor. 

Economia judeţului  Galați  prezintă pe un trend crescător ca urmare a creşterilor înregistrate 

pentru produsul intern brut, valoarea adăugată brută, cifra de afaceri, investiţiile brute, investiţiile 

străine. 

Domeniile de formare profesională iniţială prioritare sunt: comerţ, turism şi alimentaţie, 

construcţii, mecanica prin calificări ce se adresează industriei navale, agricultura şi industria 

alimentară. 
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Datorită schimbărilor tehnologice şi organizaţionale produse la nivelul agenţilor economici se 

impune dezvoltarea parteneriatului dintre unităţile şcolare IPT şi agenţi economici pentru 

adaptarea curriculum-ului, asigurarea condiţiilor de desfăşurare a instruirii practice şi dezvoltarea 

formării continue a cadrelor didactice prin stagii la agenţi economici. 

Analiza pieţei muncii indică o scădere a populaţiei active şi mai ales a populaţiei ocupate (în mod 

deosebit în mediul rural şi în cazul femeilor).  Se constată o rată de ocupare mai mică decât la nivel 

naţional şi un decalaj semnificativ faţă de ţinta UE pentru 2020 (care prevede o rata de ocupare de 

75% în 2020). 

 Reţinem evoluţia relativ constată a ponderii ocupării în agricultură, cu menţiunea că este o 

ocupare supradimensionată, precară, de subzistenţă, şi uşoara tendinţă de creştere a ponderii 

ocupării în servicii (insuficientă însă pentru o economie modernă).  

Populaţiei şomere în anul 2009 prezintă o pondere mare din grupa 15-24 ani (26,9% din şomeri în 

mediul urban şi 16,2% în rural ) cu diferenţe neânsemnate între cele două sexe, dar mai mari decât 

la nivel naţional,  apreciem că trebuie să fie obiect de analiză la nivel local şi la nivelul 

parteneriatului şcoală-angajatori-familie pentru identificarea cauzelor care au generat situaţiile de 

şomaj ridicat in rândul acestei grupe de vârstă(oferta educaţională neadecvată cerinţelor pieţei 

muncii,competenţele scăzute ale absolvenţilor în raport cu cerinţele angajatorilor, refuzul 

absolvenţilor pentru încadrare în anumite meserii sau pentru formare iniţială în meserii cerute pe 

piaţa muncii) şi adoptarea măsurilor pentru diminuarea fenomenului.  

Populaţia ocupata pe grupe de vârstă şi nivele de instruire arată nevoia că atât şcoala cât şi factorii 

responsabili trebuie să țină seama de crearea condiţiilor şi  motivaţiei în deplină egalitate a 

şanselor pentru continuarea studiilor de către absolvenţii de gimnaziu şi diminuarea în acest fel a 

procentului de populaţie ocupată cu nivel de pregătire gimnazial.  

Prin urmare  populaţia ocupată cu nivel de pregătire gimnazial şi primar se ridica în 2009 la 23,8% 

din populaţia ocupată. În acelaşi sens, apreciem că şcolii îi revine o importantă sarcină de a aborda 

forme de învăţământ pentru adulţi în condiţiile în care cerinţele ce se vor manifesta pe piaţa muncii 

şi în viaţa economică odată cu integrarea României în Uniunea Europeană vor afecta şi mai mult 

categoriile de populaţie ocupată cu nivel de instruire primar, gimnazial şi chiar profesional. 
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Analiza evoluţiilor prognozate pentru cerere-ofertă şi pentru cerere în perspectiva 2013 prezinta 

necesitatea creşterii preocupării şcolilor pentru asigurarea unei înalte calităţi a formării 

profesionale, menită să conducă la dobândirea de către absolvenţi a competenţelor profesionale 

la un nivel superior celorlalţi ofertanţi de forţă de muncă. Şansa absolvenţilor şi implicit a şcolii, în 

condiţiile în care oferta pe piaţa muncii este cu mult mai mare decât cererea, este de a răspunde 

în mai mare măsură cerinţelor angajatorilor decât alţii. Acest lucru se poate obţine prin dezvoltarea 

resurselor umane şi materiale ale şcolilor şi a unor parteneriate durabile şcoală-angajatori. 

4.3 Economia regională 

Cu un PIB care reprezintă 11,3% (2004) din economia ţării, regiunea se situează pe locul 6, în timp 

ce pe locuitor acest indicator se situează sub media naţională. Până în 2004, productivitatea muncii 

deţinea o poziţie de mijloc între regiunile ţării, cu valorile cele mai ridicate în judeţul Constanţa. 

Specificul Regiunii Sud - Est îl reprezintă disparităţile dintre nodurile de concentrare a activităţilor 

industriale şi terţiare (Brăila - Galaţi; Constanţa - Năvodari), centrele industriale complexe izolate 

(Buzău, Focşani), areale cu specific turistic (litoralul şi Delta Dunării) şi întinsele zone cu suprafeţe 

de culturi agricole şi viticole. Regiunii îi este caracteristică discontinuitatea în teritoriu a activităţilor 

industriale şi îmbinarea cu activităţi terţiare (comerţ, servicii, turism) şi agricole. Această situaţie 

este generată de specializarea intraregională.  

Astfel, Galaţi şi Constanţa sunt caracterizate de o rată mai mare a populaţiei ocupate în industrie, 

Buzău şi Brăila cu procente mai mari de populaţie ocupate în agricultură, Constanţa, Galaţi şi Tulcea 

în construcţie şi servicii. 

Restructurările industriale care au avut loc în procesul tranziţiei la economia de piaţă, au dus 

la creşterea masivă a şomajului în marile centre de industrie grea (Galaţi, Brăila, Buzău) şi în 

micile centre urbane mono-industriale. Activitatea intensă de construcţii de locuinţe proprietate 

privată din jurul marilor centre urbane, litoral şi alte areale turistice din Subcarpaţi 

a preluat o parte din forţa de muncă disponibilizată şi astfel şocul social al disponibilizărilor a 

fost atenuat. 

Deşi zona Brăila – Galaţi, Constanţa – Năvodari a fost marcată de un puternic fenomen de 

disponibilizări, ultimii ani prezintă un oarecare reviriment al activităţilor industriale, respectiv un 
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proces de stabilizare a întreprinderilor nou create pe platformele marilor complexe industriale 

restructurate. Astfel, pot fi menţionate atât întreprinderile (textile) care funcţionează la Brăila cât 

şi Combinatul de la Galaţi precum şi rafinăria de la Midia Năvodari. Un alt exemplu de revigorare a 

industriei îl reprezintă Buzău, unde au apărut numeroase întreprinderi noi, ca de exemplu cele de 

prelucrare superioară a lemnului şi sticlei, etc. Spre deosebire de acest proces de oarecare 

stabilizare economică a marilor centre urbane, oraşele mici nu reuşesc să-şi găsească echilibrul, 

pierzând în continuare locuri de muncă (Babadag, Negru Vodă, Hârşova, Făurei, Tulcea, Măcin, 

etc.). Aici nu există investiţii străine şi din cauza unei infrastructuri deficitare (drumuri, alimentări 

cu apă, canalizări, etc). 

Ponderea mare a industriei (printre cele mai mari din UE) arată că există la nivel naţional regional 

şi judeţean un important potenţial în acest sector. Pe de altă parte, evoluţiile descrescătoare din 

ultimii ani ale ponderii acestui sector la formarea VAB regional, sugerează că evoluţiile viitoare 

sunt condiţionate de măsura în care vom face faţă presiunii concurenţiale crescânde, prin 

creşterea competitivităţii şi dezvoltarea prioritară a unor ramuri industriale cu valoare adăugată 

mare.  Este de aşteptat ca integrarea în UE să conducă în timp la creşterea ponderii serviciilor şi 

diminuarea ponderii agriculturii şi industriei la formarea VAB. 

Fig. 67 Structura VAB în anul 2008 – UE 27, RO, Reg. Sud-Est 

UE-27 
RO 

Regiunea 
Sud Est 

Jud. 
Galaţi 

Agricultură, silvicultură, piscicultură 1,8 7,5 11,8 12,50 

Industrie 20,1 25,8 25,8 25,59 

Construcţii 6,5 11,9 12 13,41 

Servicii, din care: 71,6 54,8 50,4 48,49 

Comerţ + Hoteluri şi restaurante +  Transport, depozitare, comunicaţii 21,1 25 23 20,19 

Intermedieri financiare + Tranzacţii imobiliare,  servicii pt. întreprinderi 28,1 15 12,7 13,68 

Servicii publice şi alte servicii 22,4 14,8 14,7 14,62 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 

67 Sursa: EUROSTAT 
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Judeţul Galaţi a realizat în anul 2011, o valoare a PIB-ului de 10,69 mld. lei preţuri curente, 

situându-se din acest punct de vedere, pe locul 18 în ierarhia judeţelor ţării. În ceea ce priveşte 

contribuţia la realizarea PIB-ului pe total ţară şi Regiunea Sud-Est, ponderea judeţului este de 

2,11% şi respectiv 19,4%. 

Industria este cea mai dezvoltată ramură economică a judeţului Galaţi, însă situaţia actuală este 

destul de delicată datorită crizei economice. Prin prisma numărului de agenţi economici existenţi 

în judeţ, se poate spune că Galaţi beneficiază de o reţea de firme destul de dezvoltată.  

În strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi pentru anul 2011, apare nominalizat proiectul de 

transformare a zonei Tecuci într-un centru de colectare, sortare şi redistribuire a producţiei 

agricole la nivel judeţean, cât şi provenind din judeţele învecinate. Acest proiect presupune crearea 

unei platforme şi a unei infrastructuri menite să realizeze aceste activităţi. Învăţământul trebuie să 

ofere resurse umane dezvoltării şi funcţionării unui astfel de proiect. 

Un alt domeniu de interes în zona judeţului Galaţi îl reprezintă sprijinirea dezvoltării noilor 

tehnologii, tehnologiilor de vârf (energie neconvenţională, IT). Dezvoltarea parcului tehnologic şi 

industrial, în zona liberă, constituie un sprijin în dezvoltarea companiilor cu potenţial inovativ şi a 

celor implicate în comerţul naval. 

Construcţia unei centrale electrice, de către ENEL în zona liberă Galaţi, necesită existenţa  forţei de 

muncă de specialitate în zonă.  

Un studiu de piaţă realizat de Euro Project Consulting Iaşi a analizat percepţiile locuitorilor din 

judeţul Galaţi cu privire la domeniile economice care ar trebui dezvoltate în localitatea lor de 

reşedinţă. Rezultatele arată că cele mai potrivite domenii pentru dezvoltarea municipiului Galaţi 

sunt: industria metalurgică şi reciclarea deşeurilor. 

În municipiul Tecuci se impune dezvoltarea industriei alimentare, a serviciilor educaţionale şi 

reciclarea deşeurilor. 

Pentru dezvoltarea oraşului Târgu Bujor, domeniile cele mai potrivite sunt: industria de confecţii şi 

pielărie, industria lemnului/mobilierului şi serviciile imobiliare.  

Domeniul de dezvoltare pentru Bereşti a fost nominalizat ca fiind  agricultură, protecția mediului, 

precum şi industria lemnului/mobilierului şi serviciile educaţionale.  
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Pentru dezvoltarea comunelor din judeţul Galaţi cel mai des nominalizat domeniu de activitate 

este agricultura. Au mai fost precizate şi domeniile: industria alimentară, industria lemnului, 

industria energiei eoliene, turismul. Pe baza rezultatelor studiului de piaţă a fost realizată o hartă 

economică a judeţului. 

Investiţiile brute realizate la nivelul judeţului Galaţi  în anul 2009 reprezintă 9,42 % din totalul 

investiţiilor brute realizate la nivel naţional, ceea ce plasează regiunea pe locul 5 între regiuni. 

Evoluţia investiţiilor brute ale unităţilor locale active din perioada 2000-2009 arată că la nivelul 

judeţului  se înscriu pe trenduri crescătoare ale ponderilor investiţiilor sectoarele: industrie 

prelucrătoare, energie electrică, termică gaze şi apă. Tendinţe de scădere a ponderilor investiţiilor 

înregistrează sectoarele comerţ şi construcţii energie. Perioada ultimilor 3 ani (2007-2009) arată 

însă o fluctuaţie în industria prelucrătoare, servicii, tranzacţii imobiliare.   

4.3.1 Investiţii străine directe 

În ceea ce priveşte repartizarea investiţiilor străine pe regiuni de dezvoltare, Banca Naţională a 

României remarcă orientarea cu precădere a acestora spre Bucureşti-Ilfov (63,4% din totalul 

investiţiilor străine directe in 2009). Regiunea Sud Est înregistrează o scădere continuă a ponderii 

în perioada 2004- 2009. Investiţiile „greenfield” poziţionează regiunea Sud – Est în anul 2009 pe 

poziţia a 5-a între regiunile de dezvoltare (vezi Anexa 2b,c- Economie SE- Firme, Investiţii, foaia 2c 

investiţii).          

Investiţiile în perioada 2008-2009 la nivelul judeţului au fost substanţiale, la un nivel ridicat 

situându-se industria prelucrătoare şi în ultimul an energie electrică, termică gaze şi apă . 

Se poate remarca un proces de stabilizare economică a municipiului Galați. Un rol major l-au avut 

investiţiile din industria prelucrătoare, în valoare de 717 mil.ron.  

Oraşele mici (Tecuci, Tg. Bujor, Bereşti) nu se dezvoltă în acelaşi ritm, manifestându-se o lipsă 

totală a infuziei de capital. 
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Dinamica unităţilor locale active 

La nivelul judeţului, în anul 2009, erau active 12742 firme. Din acest număr, 10305 unităţi aveau 

până la 10 salariaţi.    

Pe clase de mărime, în perioada 2002-2009 numărul firmelor active cu până la 10 salariaţi au o 

pondere constantă, de peste 80%. 

Personalul din unităţile active în 2009 este preponderent în industria prelucrătoare (31018 

persoane) şi la polul opus industria extractivă (82 persoane).    

4.3.2 Procesul de integrare europeană şi cerinţele de competitivitate 

Perioada 2009-2013 este marcată de procesul de integrare în UE. Din această perspectivă, firmele 

din regiune se vor confrunta cu o presiune concurenţială sporită pe piaţa internă şi pentru a 

valorifica oportunităţile de participare pe piaţa UE. Noi firme şi investiţii de capital străin vor fi 

atrase în regiune.  

Dincolo de avantajul conjunctural (care se va reduce în timp) al preţului relativ scăzut al forţei de 

muncă, competitivitatea firmelor va fi condiţionată într-o măsură din ce în ce mai mare de 

creşterea valorii adăugate prin eforturi susţinute de inovare şi segmentare pentru cucerirea şi 

păstrarea pieţei, cu accent pe tehnologie, calitate, design, marketing, tehnici de vânzare adecvate. 

Nevoile de competitivitate ale firmelor vor conduce şi la dezvoltarea şi diversificarea pieţei de 

servicii pentru afaceri (“business to business”): servicii de consultanţă, financiare, comerciale etc., 

dar şi alte servicii pentru întreprinderi rezultate din externalizarea unor activităţi auxiliare 

producţiei şi contractate cu firme specializate - de ex. de întreţinere şi reparaţii (mentenanţă), 

service pentru produsele vândute, etc. 
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4.3.3 Cercetarea – dezvoltarea 

Unul dintre factorii ce influenţează în mod direct competitivitatea este dezvoltarea sectorului de 

cercetare-dezvoltare. Din păcate, sectorul de cercetare-dezvoltare are încă insuficient de 

dezvoltate legături cu mediul economic, neavând o contribuţie semnificativă la dezvoltarea 

economică regională. În viitor, odată cu dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, a clusterelor 

industriale şi a clusterelor bazate pe cercetare, este necesară  accelerarea  procesului de transfer 

tehnologic.  

Regiunea Sud Est a cunoscut în perioada 2003 – 2006 o uşoară creştere a numărului total de 

salariaţi din activităţile de cercetare-dezvoltare dar şi a numărului de salariaţi din cercetare-

dezvoltare ce revin la 10000 persoane ocupate civile. Cu toate acestea, numărul de salariaţi din 

cercetare-dezvoltare reprezintă doar 4,9% din totalul la nivel naţional iar totalul cheltuielilor 

angajate în acest sector la nivelul regiunii reprezintă 3,5% din totalul cheltuielilor la nivel naţional. 

Analiza datelor arată că cercetarea din România este extrem de centralizată, 52% din numărul 

cercetătorilor şi 61,1% din fondurile destinate domeniului fiind concentrate în capitală. La nivelul 

Regiunii Sud Est, ea este concentrată în judeţele Galaţi şi Constanţa, care însumează cca. 87% din 

numărul de cercetători, respectiv 75% din totalul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare la nivel 

regional. Această distribuţie se justifică într-o anumită măsură prin faptul că în cele două judeţe 

menţionate sunt situate universităţi şi institute de cu importantă activitate de cercetare. 

4.4. CONCLUZII DIN ANALIZA MEDIULUI  ECONOMIC.IMPLICAŢII PENTRU IPT 

• Agricultura deţine o pondere importantă din VAB judeţeană (12,5% din VAB în 2008).

Valoarea producţiei agricole plasează judeţul  pe locul 6 între judeţele regiunii de

dezvoltareSE. ale ţării. VAB regional în 2008, de 11,8% este superior celui naţional şi UE-27.

Culturile agricole reprezintă o caracteristică principala a regiunii, regiunea ocupând în 2008

locurile 1 şi 2 producţia pentru o serie de culturi agricole. În 2008 regiunea se situa pe

primul loc la suprafaţa viilor pe rod la nivel naţional, deţinând 43,34 % din suprafaţa viticolă

a ţării. Centre viticole importante sunt în toate judeţele regiunii. În ceea ce priveşte

zootehnia, regiunea ocupa locul 1 la producţia de carne de ovine,  şi locul 3 la producţia de

carne de porcine. La producţia de lâna regiunea Sud Est ocupă locul 2 la nivel naţional.

113 

http://www.tooarchitects.ro/


S.C. TOO ARCHITECTS S.R.L. 
J/40/3293/11.03.2009   
CUI : 25267900 
18,Donici Street  Bucharest RO 
tel:     0040 372 755 862 
fax:     0040 372 755 861 
email : office@tooarchitects.ro 
www.tooarchitects.ro 

URBEPROIECT & FIDES – members of TOOARCHITECTS GROUP 

• Industria are o importantă pondere în VAB judeţean  (25,59%), practic judeţul Galaţi fiind

al treilea  dintre judeţele regiunii. Ponderea industriei la formarea VAB regionale a

înregistrat o scădere în ultimii ani. Ponderea numărului de firme active a înregistrat de

asemenea scăderi în ultimii ani. Caracteristicile industriei judeţului sunt:

• Industrie concentrată în marile centre urbane şi foarte puţin prezentă în mediul rural.

• Industria construcţiilor navale reprezentă de unul dintre cele mai mari şantiere navale din

ţară.

• Industria metalurgică reprezentată de una dintre cele mai mari companii din România.

• Industria alimentară prezentă în majoritatea oraşelor şi beneficiară a unor importante

investiţii străine.

• Serviciile deţin cea mai mare pondere din VAB judeţean (53% în 2008) şi  în creştere

continuă în perioada 2000- 2007,urmată de o scădere în 2008 ajungând la 48,9%. De

asemenea, cel mai mare număr de firme active şi cele mai mari investiţii brute se

înregistrează în sfera serviciilor. IMM-urile din domeniul serviciilor au cunoscut o creşterea

a numărului  de firme active şi de personal angajat.  În cadrul serviciilor se remarcă

comerţul. Acesta a înregistrat creşteri ale ponderii în VAB judeţean.

În sectorul transporturilor, judeţul este caracterizat de o importantă infrastructură a

transportului feroviar, terestru şi fluvial.

• Construcţiile înregistrează o dinamică pozitivă pe perioada 2000–2008 la nivel regional.

Ponderea construcţiilor este în 2008 superioară mediei naţionale (la nivel judeţean

aportului construcţiilor este în 2008 de 9,4 % la formarea VAB regional faţă de 9,3% la nivel

naţional). Starea infrastructurii de transport şi utilităţi a judeţului şi regiunii arată că pentru

acest sector există mari oportunităţi de dezvoltare.

Implicaţiile pentru IPT 

• Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la tendinţele de dezvoltare economică.

Din analiza profilului economic al regiunii se poate aprecia că domeniile de formare

profesională iniţială prioritare sunt: comerţ, turism şi alimentaţie, construcţii, mecanică

prin calificări ce se adresează industriei navale şi metalurgice, agricultura şi industria

alimentară. Prioritizarea acestora şi ponderile recomandate pentru fiecare domeniu
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trebuie să ţină cont de previziunile privind ocuparea (vezi capitolul Piaţa muncii).La nivel 

judeţean  domeniile prioritare sunt:industrie , comerţ. 

• Adaptarea conţinuturilor învăţării la schimbările tehnologice şi organizaţionale produse de

investiţiile străine şi la cerinţele specifice ale IMM-urilor

Principalele direcţii de acţiune sunt:

• Adaptări ale curriculum-ului în dezvoltare locală realizate în parteneriat cu agenţii

economici.

• Dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurarea condiţiilor de

desfăşurare a instruirii practice şi dezvoltarea formării continue a cadrelor didactice prin

stagii la agenţi economici.

• Asigurarea îndeplinirii standardelor de pregătire profesională prin implementarea

sistemului de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională.

• Asigurarea unei pregătiri de bază largi cu competenţe tehnice generale solide

• Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi
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5. DISPARITĂȚI DEMOGRAFICE INTRA-JUDEȚENE

 5.1 POPULAŢ IA  ŞI  FORŢA  DE M UNCĂ 
5.1.1 Evoluţia populaţiei şi potenţialul demografic 

Analizele privind evoluţia demografică a judeţului Galaţi au fost realizate utilizând date 
statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică prin baza de date Tempo On-line – serii 
de timp şi recensămintele populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor (1992, 2002). 

Conform statisticilor oficiale din anul 2012, populaţia totală a judeţului Galaţi era de 604556 
locuitori, din care 340002 locuitori în mediul urban şi 264556 în mediul rural. Populaţia 
judeţului reprezintă aproximativ 22% din totalul regiunii Sud Est şi 3%  din populaţia totală a 
României. 

Localitati 
PUPULATIE  TOTALA %  populaţie  din 

totalul judetului 
Galati (2012) Anul 1992 Anul 2002 Anul 2012 

 MUNICIPIUL GALATI 326135 303882 287182 47,5% 
 MUNICIPIUL TECUCI 46827 44262 42165 7,0% 
 ORAS BERESTI 3948 3692 3188 0,5% 
 ORAS TIRGU BUJOR 7963 7830 7467 1,2% 
 BALABANESTI 3889 3976 2151 0,4% 
 BALASESTI 2445 2610 2403 0,4% 
 BALENI 2666 2627 2454 0,4% 
 BANEASA 2244 2170 2152 0,4% 
 BARCEA 5876 6093 6301 1,0% 
 BERESTI-MERIA 4555 4428 3931 0,7% 
 BRAHASESTI 5833 8523 9031 1,5% 
 BRANISTEA 3669 4013 4248 0,7% 
 BUCIUMENI 2463 2673 2547 0,4% 
 CAVADINESTI 3647 3297 3012 0,5% 
 CERTESTI 2379 2475 2364 0,4% 
 CORNI 2340 2502 2166 0,4% 
 COROD 7864 7996 7318 1,2% 
COSMESTI 6675 6843 6712 1,1% 
 COSTACHE NEGRI 2353 2542 2708 0,4% 
 CUCA 2747 2619 2309 0,4% 
 CUDALBI 8154 8216 7658 1,3% 
 CUZA VODA : : 3252 0,5% 
 DRAGANESTI 5373 6039 6095 1,0% 
 DRAGUSENI 4747 5480 5684 0,9% 
FIRTANESTI 5274 5316 5201 0,9% 
 FOLTESTI 3253 3392 3412 0,6% 
 FRUMUSITA 5123 5377 5436 0,9% 
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 FUNDENI 3954 3973 3904 0,6% 
 GHIDIGENI 5382 6316 6570 1,1% 
 GOHOR 3883 3846 3527 0,6% 
 GRIVITA 3718 3873 3789 0,6% 
 INDEPENDENTA 4852 4697 4820 0,8% 
IVESTI 9650 9916 9667 1,6% 
 JORASTI 1978 1996 1857 0,3% 
 LIESTI 10997 11277 10694 1,8% 
 MASTACANI 5312 5230 4797 0,8% 
 MATCA 10873 11977 12151 2,0% 
 MOVILENI 3128 3426 3249 0,5% 
 MUNTENI 8836 9964 7164 1,2% 
 NAMOLOASA 2610 2368 2039 0,3% 
 NEGRILESTI : : 2941 0,5% 
 NICORESTI 6364 6080 3952 0,7% 
 OANCEA 1528 1454 1420 0,2% 
 PECHEA 10969 11630 11253 1,9% 
 PISCU 5106 5038 4970 0,8% 
 POIANA : : 1843 0,3% 
 PRIPONESTI 2427 2487 2348 0,4% 
 RADESTI : : 1510 0,2% 
 REDIU 3885 3998 2066 0,3% 
 SCINTEIESTI 2776 2803 2482 0,4% 
 SCHELA 3195 3561 3815 0,6% 
 SENDRENI 2925 2842 4081 0,7% 
 SLOBOZIA CONACHI 7129 7187 3680 0,6% 
 SMIRDAN 3031 3866 5184 0,9% 
 SMULTI 1800 1676 1372 0,2% 
 SUCEVENI 2129 2176 1946 0,3% 
 SUHURLUI : : 1567 0,3% 
TEPU 2496 2597 2595 0,4% 
 TUDOR VLADIMIRESCU 5238 5323 5434 0,9% 
 TULUCESTI 7747 7566 7500 1,2% 
 UMBRARESTI 6842 7048 7050 1,2% 
 VALEA MARULUI 3396 3782 3620 0,6% 
 VINATORI 3786 3947 5099 0,8% 
 VIRLEZI 2330 2238 2078 0,3% 
 VLADESTI 2281 2236 1975 0,3% 
Total Judetul Galati 640995 627267 604556 100,0% 

Fig.68 Populaţia totală a judeţului Galaţi (1992-2002-2012) 
Localități unde se înregistrează creșteri. 
Localități cu cel mai mare/mic procent al populației. 

68 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 
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Analizând datele de la recensămintele din 1992 până în 2012 constatăm că populaţia judeţului 

Galaţi a avut o evoluţie descendenta din anul 1992, când a înregistrat volumul maxim de 

locuitori din perioada analizată. În perioada 1992 - 2012 populaţia totală a judeţului a înregistrat 

o scădere de aproximativ 5,6% (36439 locuitori), ceea ce reprezintă o medie anuală de 0,3%.

În județul Galați cel mai mare procent al populației se întâlnește în municipiul Galați de 47%, urmat 

de municipiul Tecuci cu 7%, iar cel mai scăzut în comuna Smulți cu un procent de 0,2%. 

În concluzie cauzele acestei evoluţii le regăsim în reducerea ratei natalităţii în perioada analizată 

şi migraţia externă şi internă determinată de criză economică din 2008. 

Fig.69 Evoluţia populaţiei totale şi pe medii la recensăminte 

Evoluţia populaţiei urbane a avut un trend similar celei la nivel judeţean în sensul creşterii 

volumului populaţiei în perioada 1966-1992 şi scăderii în perioada care a urmat anului 1992. 

Ritmul de creştere a avut însă o evoluţie mult mai intensă în urban comparativ cu judeţul Galaţi 

în ansamblu. Astfel, în perioada 1966-1977 populaţia urbană a crescut cu aproximativ 60% 

iar între 1977-1992 cu aproximativ 35%, creşteri ce reflectă politica de industrializare 

specifică perioadei comuniste, când ponderi importante de populaţie rurală au fost atrase 

în activităţi economice specific urbane. În contrast, populaţia rurală a judeţului Galaţi a scăzut 

cu aproximativ 14% între 1966-1992 şi a crescut cu 4% din 1992 până în 2002, cel mai probabil 

pe baza migraţiei de revenire urban-rurale, determinată de declinul activităţilor industriale ale 

judeţului. 

69 Sursa: Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor, INSSE 
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În perioada intercenzitară, din 2002 până în 2010, trendul de evoluţie a populaţiei judeţului 

a fost descendent, atât în ceea priveşte populaţia totală, cât şi cea rurală şi urbană, după 

cum se poate observa din graficul de mai jos. La nivel de unitate administrativ teritorială 

evoluţia populaţiei este eterogenă, înregistrând fie creşteri fie scăderi ale volumului după anul 

2002. 

Fig.70 Localități unde se înregistrează creșteri ale populației în anul 2012 

70 Sursa: Prelucrare proprie 
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Zonele în care se înregistrează creşteri ale populaţiei sunt situate în extremitatea sudică 

în proximitatea municipiului Galați (comunele  Smârdan,  Schela,  Şendreni,  Braniştea,  

Independenţa, Vânători, Frumușița, Foltești, Tudor Vladimirescu)  şi  în extremitatea  nordică  

a judeţului (comunele Matca, Barcea, Umbrărești, Ghidigeni, Certeşti, Drăguşeni şi Brahasesti). 

Scăderi ale populaţiei pot fi obsevate în zona central-estica a judeţului, cuprinzând comunele 

Nicoreşti, Munteni, Corod, Smulţi, Corni, Varlezi, Târgu Bujor, Băneasa. 

Fig.71 Evoluţia populaţiei totale şi pe medii în perioada 2002-2010 

5.1.2 Densitatea populaţiei 
În 2010, densitatea populaţiei judeţene era de 136 locuitori/km². În ceea ce priveşte distribuţia 
teritorială a densităţii populaţiei putem constata că variază de la 711 locuitori/km² în mediul 
urban la 67 locuitori/km² în mediul rural. 

Judeţul Galati Numărul 
locuitorilor 

Locuitori 
/ km2 

29.dec.30 324504   72,6 
25.ian.48 341797 76,5 
21.feb.56 396138   88,7 
15.mar.66 474279    106,2 
05.ian.77 581561    130,2 
07.ian.92 641011    143,5 
18 martie 2002  619556 138,7 
 20 octombrie 
2011   

   536167 120,1 

Fig.72 Populaţia şi densitatea populaţiei la recensăminte în județul Galați 

71 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 
72 Sursa: www.galati.insse.ro 
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Analiza grupării unităţilor administrativ teritoriale după acest indicator relevă că valorile 
densităţii populaţiei cuprind un interval extrem de larg de la 23 locuitori/km² în comuna 
Varlezi până la 1179 locuitori/km² în municipiul Galaţi. După valorile acestui indicator, la nivelul 
judeţului Galaţi pot fi identificate două zone : 

- Zona vestică şi nord vestică, zonă de concentrare a populaţiei, caracterizată prin 
valori ridicate ale densităţii populaţiei; 
- Zona estică şi sud estică, zonă de diapersie a populaţiei, caracterizată prin valori 
relativ scăzute ale densităţii populaţiei. 

Fig.73 Densitatea populaţiei judeţului Galaţi (2010) 

România 

Total şi 
medii Suprafaţă 

(km2) 
Populaţie 
2010 

Densitate 
locuitori/ km2 

total 238391 21431298 90 

urban 30755 11798735 384 
rural 207616 9632563 46 

Regiunea 
Sud - Est 

total 35762 2806204 78 

urban 3433 1545952 450 

rural 32329 1260252 39 

Judeţ 
Galaţi 

total 4466 608904 136 

urban 484 343729 711 

rural 3983 265175 67 

5.1.3 Structura populaţiei pe medii, sexe şi grupe de vârstă 

Comparând distribuţia populaţiei judeţului Galaţi pe medii rezidenţiale cu cele înregistrate la 
nivel naţional şi regional, observăm că acestea sunt relativ apropiate, având ponderi ce 
variază în jurul valorii de 55%. Astfel, în judeţul Galaţi populaţia din mediul urban reprezenta, 
la jumătatea anului 2010, 56,5%, iar cea rurală 43,5%, în timp ce la nivel naţional şi regional 
distribuţia pe medii are valori egale – 55,1% în urban, 44,9% în rural. În termeni absoluţi, 
populaţia urbană a judeţului Galaţi era de 343729 locuitori, iar cea rurală de 265175 locuitori. 

Fig.74 Distribuţia populaţiei pe medii (2012) 

Romania Procent Regiunea 
SUD-EST Procent Galati Procent 

Urban 11737460 55,0% 1534319 55,0% 340002 56,2% 
Rural 9618389 45,0% 1256871 45,0% 264554 43,8% 

73 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 
74 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 
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Fig.75Distribuţia populaţiei pe medii (2012) 

Distribuţia populaţiei judeţului Galaţi pe sexe reflectă un relativ echilibru între ponderea 
populaţiei feminine şi a celei masculine. Comparând distribuţia populaţiei pe sexe 
înregistrată la nivel naţional cu cea a judeţului Galaţi, observăm că nu există o diferenţă 
semnificativă între cele două distribuţii. 
Pe medii rezidenţiale, atât la nivel judeţean cât şi naţional şi regional, în mediul urban se 
înregistrează o pondere uşor mai ridicată a populaţiei feminine comparativ cu cea masculină 
(aproximativ 52% populaţie feminină, 48% populaţie masculină) în timp ce, în rural distribuţia 
pe sexe a populaţiei este relativ echilibrată. 

Fig.76Distribuţia populaţiei pe sexe şi medii (2010) 

75 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 
76 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 
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2002 2012 
Femei Masculin Femei  Masculin 

JUDETUL GALATI 315513 311754 307345 297211 
 MUNICIPIUL GALATI 154982 148900 149200 137982 
 MUNICIPIUL TECUCI 22786 21476 22036 20129 
 ORAS BERESTI 1865 1827 1591 1597 
ORAS TIRGU BUJOR 3936 3894 3754 3713 
BALABANESTI 1961 2015 1038 1113 
BALASESTI 1311 1299 1175 1228 
BALENI 1275 1352 1200 1254 
BANEASA 1073 1097 1038 1114 
BARCEA 2997 3096 3087 3214 
 BERESTI-MERIA 2267 2161 1961 1970 
 BRAHASESTI 4199 4324 4643 4388 
BRANISTEA 2034 1979 2149 2099 
 BUCIUMENI 1415 1258 1330 1217 
 CAVADINESTI 1643 1654 1477 1535 
 CERTESTI 1219 1256 1157 1207 
 CORNI 1228 1274 1032 1134 
 COROD 3943 4053 3675 3643 
 COSMESTI 3388 3455 3281 3431 
COSTACHE NEGRI 1251 1291 1317 1391 
 CUCA 1291 1328 1149 1160 
 CUDALBI 4026 4190 3806 3852 
 CUZA VODA : : 1591 1661 
DRAGANESTI 2920 3119 2959 3136 
 DRAGUSENI 2620 2860 2724 2960 
FIRTANESTI 2614 2702 2557 2644 
 FOLTESTI 1681 1711 1678 1734 
FRUMUSITA 2663 2714 2709 2727 
 FUNDENI 1995 1978 1961 1943 
 GHIDIGENI 3064 3252 3193 3377 
 GOHOR 1913 1933 1733 1794 
 GRIVITA 1891 1982 1836 1953 
 INDEPENDENTA 2372 2325 2480 2340 
 IVESTI 4901 5015 4807 4860 
 JORASTI 974 1022 930 927 
 LIESTI 5554 5723 5358 5336 
 MASTACANI 2544 2686 2348 2449 
 MATCA 5858 6119 5950 6201 
 MOVILENI 1668 1758 1561 1688 
MUNTENI 4864 5100 3502 3662 
 NAMOLOASA 1204 1164 1041 998 
 NEGRILESTI : : 1462 1479 
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 NICORESTI 3115 2965 2024 1928 
 OANCEA 743 711 696 724 
 PECHEA 5617 6013 5438 5815 
 PISCU 2469 2569 2433 2537 
 POIANA : : 915 928 
 PRIPONESTI 1264 1223 1204 1144 
 RADESTI : : 747 763 
 REDIU 1932 2066 1007 1059 
 SCINTEIESTI 1323 1480 1188 1294 
 SCHELA 1746 1815 1849 1966 
 SENDRENI 1398 1444 2038 2043 
 SLOBOZIA CONACHI 3486 3701 1835 1845 
 SMIRDAN 1896 1970 2512 2672 
 SMULTI 831 845 651 721 
 SUCEVENI 1119 1057 978 968 
 SUHURLUI : : 760 807 
 TEPU 1285 1312 1278 1317 
 TUDOR 
VLADIMIRESCU 2694 2629 2769 2665 
 TULUCESTI 3729 3837 3732 3768 
UMBRARESTI 3477 3571 3546 3504 
 VALEA MARULUI 1832 1950 1774 1846 
 VINATORI 1957 1990 2510 2589 
 VIRLEZI 1136 1102 1036 1042 
 VLADESTI 1074 1162 949 1026 

Fig.77 Distribuția populației pe grupe de vârstă 
Localități cu pondere ridicată a populației masculine 

În ceea ce priveşte distribuţia populaţiei judeţului pe grupe mari de vârstă, datele statistice 
evidenţiază pentru anul 2012 următoarele: populaţia cu vârste cuprinse între 0-14 ani 
(populaţie tânără) reprezenta 14,5% din total, proporţia celor în vârstă de muncă era de 65,7%, 
iar cei cu vârste de peste 60 de ani – vârstnicii -  reprezentau 19,8% din totalul populaţiei. 
Pe medii de rezidenţă, observăm că segmentele de populaţie tânără şi vârstnică (peste 65 ani) 
sunt mai bine reprezentate la nivelul ruralului zonei, unde această situaţie profilează o 
creştere a cererii de servicii medicale şi de îngrijire. Populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani) 
are valori superioare în urbanul zonei studiate comparativ cu ruralul şi media înregistrată la 
judeţean. Concentrarea unor efective importante de populaţie în vârstă de muncă în urbanul 
judeţului se datorează oportunităţilor economice pe care le oferă urbanul comparativ cu zona 
rurală. 

77
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Fig.78 Distribuţia populaţiei pe grupe mari de vârstă (2012) 

Compoziţia pe vârste şi sexe a populaţiei are o importanţă deosebită din punct de 
vedere demografic, ea determinând, într-o măsură decisivă, potenţialul biologic de 
creştere a unei populaţii şi influenţând nivelul tuturor componentelor schimbării 
populaţiei. Din punct de vedere socio-economic ea condiţionează semnificativ mărimea 
potenţială a forţei de muncă, structura cererii de bunuri şi servicii, structura 
ocupaţională a populaţiei. Cunoaşterea structurii populaţiei pe vârste permite 
anticiparea tendinţei de dezvoltare a unor fenomene demografice deja instalate, dintre 
care cel mai important este îmbătrânirea demografică. 

Fig.79Piramida vârstelor (2002, 2012) 

Pentru anul 2012, în figura de mai sus se poate observa distribuţia relativ echilibrată a populaţiei 
pe cele două sexe, mai puţin în cazul categoriilor de vârstă de peste 65 de ani, unde populaţia 
feminină creşte ca pondere. Fenomenul este cunoscut în demografie şi explicabil prin speranţa 

78 Sursa: Baza TEMPO – Online, INSSE 
79 Sursa: Baza TEMPO – Online, INSSE 
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de viaţă mai mare la femei, dat fiind faptul că mortalitatea la aceste categorii de vârste este mai 
accentuată în cazul bărbaţilor. Piramida vârstelor pune în evidenţă efectivele relativ reduse de 
populaţie cu vârste între 0-14 ani, reflactând natalitatea relativ redusă, dar şi segmenetele bine 
reprezentate de populaţie cu vârste 20- 44ani, ce constituie un potenţial atât din punct de 
vedere demografic (concentrând segmente importante de populaţie feminină de vârstă fertilă) 
cât şi în ceea ce priveşte dezvoltarea socio-economică a judeţului Galaţi. 

Comparativ cu anul 2002, populaţia tânără (0-14 ani) a scăzut cu aproximativ 4 puncte 
procentuale, iar cea vârstnică a crescut cu aproximativ 2 puncte procentuale, reflectând 
manifestarea procesului de îmbătrânire a populaţiei. 

Raportul de dependenţă după vârstă reprezintă raportul (exprimat în procente), dintre numărul 
populaţiei de vârstă tânără (0 - 14 ani) şi al populaţiei de vârstă bătrână (peste 65 ani) şi numărul 
populaţiei de vârstă adultă (15 - 60 ani). Acest raport exprimă presiunea populaţiei tinere şi a 
celei vârstnice, numărul de tineri şi bătrâni, asupra a 100 persoane de vârstă adultă. Segmentul 
populaţiei adulte are cel mai important rol social. Trebuie făcută aici precizarea că, pe de o 
parte, nu toţi cei în vârstă de până la 15 ani şi, mai ales, în vârstă de peste 60 ani sunt economic 
inactivi, după cum nici toţi cei în vârstă de 15 - 60 ani sunt economic activi. 
La nivel judeţean, raportul de dependenţă după vârstă are valoare de 51, 2%, inferior celor 
înregistrate la nivel naţional (54,9%) şi regional (54,1%), fapt ce poate fi explicat prin ponderea 
uşor mai ridicată de populaţie de vârstă activă (15-60 ani) a judeţului comparativ cu mediile 
regională (64%) şi naţională (64%). Acele mai scăzute valori ale raportului de dependenţă după 
vârstă se înregistrează în extremitatea sudică şi sud-estică a judeţului – comunele Braniştea, 
Şendreni, Smârdan, Vânători, Tuluceşti, Frumuşiţa şi Municipiul Galaţi precum şi în vestul 
judeţului Galaţi – comunele Umbrăreşti, Movileni, Cosmeşti, Tecuci, Dragăneşti. La polul opus, 
valori mult superioare mediei judeţene se înregistrează în zona sud estică a judeţului, respectiv 
în comunele Oancea, Suceveni şi Cavadineşti. 

Fig.80 Raportul de dependenţă după vârstă (2010) 

Galati 51,2 
Regiunea Sud-Est 54,1 

Romania 54,9 

80 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 
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5.1.4 Structura populaţiei după etnie, limbă maternă şi religie 

Conform ultimului recensământ al populaţiei realizat în anul 2011, populaţia judeţului Galaţi 
este preponderent de etnie română (97,8%). Din populaţia de altă etnie, 2% sunt romi şi sub 
1% maghiari, ucrainieni, germani şi greci. 

Din care, limba materna: 

POPULATIA 
STABILA  
TOTAL 

Alta 
limba 

materna 
1) 

Limba 
materna 

nedeclarata Romana Maghiara Romani Germana Ucraineana Turca Tatara Rusa 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Galati 507402 496281 126 10100 38 27 63 * 102 349 314 

A. MUNICIPII SI 
ORASE 271250 268592 114 1751 31 24 56 * 97 302 282 

MUNICIPIUL 
GALATI 

231204 229916 103 431 28 23 55 * 94 278 275 
MUNICIPIUL 

TECUCI
31045 29886 10 1111 3 * * - 3 23 7 

ORAS BERESTI 2853 2853 - - - - - - - - - 
ORAS TARGU 

BUJOR 
6148 5937 * 209 - - - - - * - 

B. COMUNE 236152 227689 12 8349 7 3 7 * 5 47 32 

BALABANESTI 2042 2042 - - - - - - - - - 

BALASESTI 2252 2252 - - - - - - - - - 

BALENI 2244 2241 - 3 - - - - - - - 

BANEASA 1762 1762 - - - - - - - - - 

BARCEA 4680 4400 - 280 - - - - - - - 

BERESTI-MERIA 3617 3614 - - - - - - - 3 - 

BRAHASESTI 7692 2498 * 5192 - * - - - - - 

BRANISTEA 3876 3874 - - - - - * - * - 

BUCIUMENI 2274 1905 - 369 - - - - - - - 

CAVADINESTI 3077 3074 - - - - - - - 3 - 

CERTESTI 2163 2149 - 14 - - - - - - - 

CORNI 2048 2048 - - - - - - - - - 

COROD 7197 7194 - - - - - - - 3 - 

COSMESTI 5013 5005 - 8 - - - - - - - 
COSTACHE 

NEGRI 
2267 2267 - - - - - - - - - 

CUCA 2087 2087 - - - - - - - - - 

CUDALBI 6206 6204 - * - - - - - * - 

CUZA VODA 2586 2585 - - - - - - - - * 

DRAGANESTI 4682 4682 - - - - - - - - - 

DRAGUSENI 4781 4778 - * - - - - - * - 

FARTANESTI 5169 5168 * - - - - - - - - 

FOLTESTI 2976 2975 * - - - - - - - - 

FRUMUSITA 4659 4651 - 6 * - * - - - - 

FUNDENI 3570 3567 - - * * - - - * - 

GHIDIGENI 5558 5558 - - - - - - - - - 
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GOHOR 3135 3132 - - - - - - * * - 

GRIVITA 2899 2899 - - - - - - - - - 

INDEPENDENTA 4274 4265 - - * - - - - * 6 

IVESTI 8091 7244 4 842 - - - - - * - 

JORASTI 1774 1774 - - - - - - - - - 

LIESTI 8753 7975 * 774 - - - - - 3 - 

MASTACANI 4535 4535 - - - - - - - - - 

MATCA 11450 11450 - - - - - - - - - 

MOVILENI 3243 3163 - 78 - - - - - * - 

MUNTENI 6520 5756 - 760 - - - - * 3 - 

NAMOLOASA 2163 2161 - - - - - - - * - 

NEGRILESTI 2321 2319 * - - - - - - * - 

NICORESTI 3506 3503 * - - - - - - * - 

OANCEA 1433 1433 - - - - - - - - - 

PECHEA 9889 9876 - 11 - - - - - * - 

PISCU 4706 4701 * - - - - - - 4 - 

POIANA 1651 1651 - - - - - - - - - 

PRIPONESTI 2163 2162 - - * - - - - - - 

RADESTI 1474 1474 - - - - - - - - - 

REDIU 1850 1850 - - - - - - - - - 

SCANTEIESTI 2428 2426 - - - - - - - * - 

SCHELA 3649 3647 - - - - - - - * - 

SENDRENI 3455 3431 * - * - * - - * 20 
SLOBOZIA 
CONACHI 

3978 3978 - - - - - - - - - 

SMARDAN 4608 4608 - - - - - - - - - 

SMULTI 1321 1321 - - - - - - - - - 

SUCEVENI 1809 1807 - - * * - - - - - 

SUHURLUI 1257 1256 - - - - - - - - * 

TEPU 2395 2394 - - - - - - - * - 

TUDOR 
VLADIMIRESCU 4780 4777 - - - - - - - * * 

TULUCESTI 7093 7085 - - - - 5 - - * * 

UMBRARESTI 6504 6494 - 9 - - - - - * - 
VALEA 

MARULUI 
3947 3947 - - - - - - - - - 

VANATORI 4760 4757 - - - - - - * * - 

VARLEZI 1931 1931 - - - - - - - - - 

VLADESTI 1929 1927 - - - - - - * - - 

Fig. 81 Structura etnică a populației din județul Galați 

Ce mai mare pondere de etnie romă se găsește in localitățile: Brăhășești, Ivești, Liești, 
Munteni, Buciumeni și Barcea. 

 

 

81 http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 
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Religia  dominantă  este  cea  ortodoxă (96.9%),  alte  religii  precum  cea  romano-catolică, 
reformată, baptistă, penticostală, adventistă fiind puţin semnificative la nivelul judeţului. 

POPULATIA 
STABILA Din care, religia: 

TOTAL 
Penticost

ala 2) 

Adventi
sta de 
ziua a 
saptea 

Alte 
religii 3) 

Ortodoxa 
Romano

- 
Catolica 

Greco- 
Catolica 

1) 
Reformata Baptista 

Fara 
religi

e 
Atei 

Religia 
nedeclarat

a 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Galati 507402 491681 1505 189 85 378 7975 2290 1893 261 445 700 

A. MUNICIPII SI 
ORASE 271250 264157 1374 177 68 328 1942 645 1364 204 415 576 

MUNICIPIUL 
GALATI 231204 225454 1313 165 64 305 1010 449 1287 198 399 560 

MUNICIPIUL 
TECUCI 31045 29857 57 12 4 22 814 172 74 5 16 12 

ORAS BERESTI 2853 2845 * - - * - 6 - - - - 

ORAS TARGU 
BUJOR 6148 6001 3 - - - 118 18 3 * - 4 

B. COMUNE 236152 227524 131 12 17 50 6033 1645 529 57 30 124 

BALABANESTI 2042 2019 - - - - - - 23 - - - 

BALASESTI 2252 2249 * - - - - - * - - - 

BALENI 2244 2232 * * - - 6 - 4 - - - 

BANEASA 1762 1753 - - - - 5 * * - - - 

BARCEA 4680 4527 - - - - 93 19 26 10 5 - 

BERESTI-MERIA 3617 3614 * - - - * - - - - - 

BRAHASESTI 7692 3399 - - * - 4274 9 - 7 * * 

BRANISTEA 3876 3836 - - - - 21 8 7 - - 4 

BUCIUMENI 2274 2268 5 - - - - * - - - - 

CAVADINESTI 3077 3076 - - - - - - - - * - 

CERTESTI 2163 2161 - - - - - - - - - * 

CORNI 2048 2044 - - - - * - * - - - 

COROD 7197 7187 - - - - * 8 - - - - 

COSMESTI 5013 4967 3 - - 14 7 20 * - - - 

COSTACHE NEGRI 2267 1942 - * - - 288 15 16 * - 3 

CUCA 2087 2078 - - - - - 7 * - - - 

CUDALBI 6206 6101 4 - - - 45 40 12 * 3 - 

CUZA VODA 2586 2525 - - - - * 60 - - - - 

DRAGANESTI 4682 4664 * - - - 16 - - - - - 

DRAGUSENI 4781 4631 5 - - - 128 8 4 5 - - 

FARTANESTI 5169 5160 - - - - * * 7 - - - 

FOLTESTI 2976 2939 31 - - * * - 3 - - - 

FRUMUSITA 4659 4620 - * - * 17 11 - - - 7 

FUNDENI 3570 3517 - * - - 22 * 26 - * - 

GHIDIGENI 5558 5510 * - - - 4 41 * - * - 

GOHOR 3135 3122 * - - - * * 9 - - - 
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GRIVITA 2899 2704 4 - - 4 11 172 - * * * 

INDEPENDENTA 4274 4225 9 - * - 16 5 3 * * 13 

IVESTI 8091 7689 * - 3 - 218 95 * - - 82 

JORASTI 1774 1768 - - - - - 3 3 - - - 

LIESTI 8753 8617 3 * - - - 8 117 * 6 - 

MASTACANI 4535 4529 * - - - 3 * * - - - 

MATCA 11450 10567 * * 12 - - 838 29 - * - 

MOVILENI 3243 3205 6 - - - 27 5 - - - - 

MUNTENI 6520 6450 - - - - 59 7 4 - - - 

NAMOLOASA 2163 2094 - - - - 60 5 3 - - * 

NEGRILESTI 2321 2318 * - - - - * - - - - 

NICORESTI 3506 3481 * - - 3 - 18 - - 3 - 

OANCEA 1433 1418 - - - - 15 - - - - - 

PECHEA 9889 9822 - - - - 4 56 6 - - * 

PISCU 4706 4618 5 - - - 70 8 4 * - - 

POIANA 1651 1651 - - - - - - - - - - 

PRIPONESTI 2163 2149 - - - - - 9 5 - - - 

RADESTI 1474 1472 - - - - - * - - - - 

REDIU 1850 1848 - * - - * - - - - - 

SCANTEIESTI 2428 2425 - - - - * * - - - - 

SCHELA 3649 3366 14 - - * 238 * 28 - - - 

SENDRENI 3455 3329 6 * - 9 61 7 20 21 * - 

SLOBOZIA 
CONACHI 3978 3905 * - - - 65 - 3 4 - - 

SMARDAN 4608 4460 4 - - - 107 20 16 * - - 

SMULTI 1321 1321 - - - - - - - - - - 

SUCEVENI 1809 1740 - - - - 4 42 21 - * * 

SUHURLUI 1257 1216 * - - - 40 - - - - - 

TEPU 2395 2385 * - - - - 7 * - - - 

TUDOR 
VLADIMIRESCU 4780 4733 * - - - 32 8 3 - - 3 

TULUCESTI 7093 7062 3 - - 8 * 3 11 - - 4 

UMBRARESTI 6504 6341 - - - 6 46 12 98 * - - 

VALEA MARULUI 3947 3928 * - - - - 14 * - * * 

VANATORI 4760 4694 10 * - - 10 43 - - * - 

VARLEZI 1931 1925 - * - - 5 - - - - - 

VLADESTI 1929 1928 - - - * - - - - - - 

Fig. 82Structura populaţiei după religie (2011) 

Din situația anlizată se poate spune că un numaăr însemnat de penticostali se găsesc în comuna 
Brăhășești. 

82 http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 
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5.1.5 Mişcarea naturală şi migratorie 

Cele două tipuri de mişcări care determină volumul şi structura unei populaţii sunt: mişcare 

naturală cu cele două fenomene pe care le surprinde – natalitate şi mortalitate - şi mişcarea 

migratorie. 

Natalitatea  unei  populaţii  caracterizează  mulţimea  născuţilor  vii  în  cadrul  unei anumite 

colectivităţi umane, bine delimitate de tim şi în spaţiu. Numărul de naşteri care se 

înregistrează  la  o  anumită  populaţie,   într-un  an  calendaristic  depinde  atât  de  factori 

demografici ca, de exemplu: efectivul şi structura pe vârste şi sexe a unei populaţii, numărul de 

cupluri conjugale, structura acestora pe vârste, durata căsătoriei, numărul de copii deja născuţi, 

cât şi de factori sociali şi economici precum: condiţiile de locuit, nivelul de educaţie, cel 

alveniturilor, religia, obiceiurile şi tradiţiile cu privire la dimensiunea familiei, etc. Natalitatea, 

ca fenomen demografic, este măsurată prin rata natalităţii care reprezintă numărul de copii 

născuţi vii la 1000 de locuitori într-o perioadă determinată (un an calendaristic). 

Comparativ cu ratele natalităţii înregistrate în 2009 la nivelul Regiunii Sud-Est (10,0‰) şi la 

nivel naţional (10,4‰), judeţul Galaţi are o natalitate mai scăzută (9,7‰). În perioada 2000 

– 2009 rata natalităţii a înregistrat la nivelul judeţului Galaţi o tendinţă de scădere de la

11,1‰ la 9,7‰. 

Fig.83Evolutia ratei natalități în județul Galați 2002-2012

83 Sursa: Sursa: Baza TEMPO – Online, INSSE 
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Această scădere se datorează exclusiv mediului rural care înregistrează o scădere 

considerabilă a natalităţii de la 12,6‰ în 2003 la 9,0‰ în 2012, dat fiind că în mediul urban 

se menţine o rată a natalităţii relativ constantă până în anul 2010, după care s-a înregistrat o 

scădere de la 8,5 la 6.6 în 2012. 

Fig.84 Evoluţia ratei natalităţii în perioada 2002– 2012 (‰) la nivel judeţean, pe medii 
Anul 
2002 

Anul 
2003 

Anul 
2004 

Anul 
2005 

Anul 
2006 

Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Judetul 
Galati 9,4 10,2 9,7 9,7 9,5 9,2 9,5 9,7 9 7,6 7,7 
Urban 7,7 8,4 8,8 8,6 8,7 8,4 8,6 8,9 8,3 6,9 6,6 
Rural 11,7 12,6 10,9 11 10,5 10,3 10,7 10,7 9,9 8,4 9 

Comparativ cu Regiunea Sud-Est, din care face parte, judeţul Galaţi se remarcă în anul 2012 

prin valori mai crescute ale ratei natalităţii în mediul rural faţă de media regională şi valori mai 

scăzute decât cele înregistrate de rata natalităţii în mediul urban la nivel regional. La nivelul 

anului 2012, în urbanul judeţului Galaţi s-au înregistrat 2257 de născuţi vii şi o rată a natalităţii 

de 6,6‰, faţă de 2377 născuţi vii în mediul rural şi o rată a natalităţii 9‰. 

Fig. 85Efectivele de născuţi vii în 2012 la nivel judeţean şi regional pe sexe şi medii 

Feminin Masculin Total 

Rural Urban Rural Urban Rural Urban 

Regiunea 
SUD-EST 5753 6098 6046 6401 11799 12499 

Galati 1129 1136 1248 1121 2377 2257 

84 Sursa: INSSE Bucureşti, Baza Tempo-Online, 2011 
85 Sursa: INSSE Bucureşti, Baza Tempo-Online, 2011 
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Distribuţia născuţilor vii după vârsta mamei nu evidenţiază diferenţe semnificative la nivel 

judeţean comparativ cu cel regional sau naţional. La nivelul judeţului Galaţi 28,27% dintre 

născuţii vii în anul 2012 au mame cu vârsta cuprinsă între 25 şi 29 ani, 23,9% au mame cu 

vârsta cuprinsă între 20 şi 24 ani, iar t o t  23,9% au mame cu vârsta cuprinsă între 30-34 ani. 

Pe grupa de vârstă 20-24 ani la nivel judeţean ponderea născuţilor vii în 2012 este mai mare 

decât la nivel naţional. Judeţul Galaţi se remarcă prin ponderea mai scăzută faţă de valorile 

înregistrate la nivel regional şi naţional a născuţilor vii cu mame în vârstă de 35-39 ani. 

Fig. 86Distribuţia născuţilor vii în anul 2012 după vârsta mamei 

Romania Regiunea 
SUD-EST Galati 

Total 201104 24298 4634 
Varsta mamei sub 15 ani 785 103 19 
Varsta mamei 15-19 ani 19822 2772 546 
Varsta mamei 20-24 ani 47735 5855 1110 
Varsta mamei 25-29 ani 59123 6985 1310 
Varsta mamei 30-34 ani 48614 5725 1107 
Varsta mamei 35-39 ani 20765 2343 434 
Varsta mamei 40-44 ani 4104 501 108 
Varsta mamei 45-49 ani 149 14 

Varsta mamei 50 ani si peste 7 

Gruparea unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului Galaţi după rata natalităţii este 

reprezentată în cartograma „Rata natalităţii – 2009” care evidenţiază rate crescute ale 

natalităţii în UAT-urile situate în vestul şi nordul judeţului şi rate scăzute scăzute ale natalităţii în 

centrul judeţului. Comunele care înregistrează valori ale ratei natalităţii de peste 14‰ sunt 

Drăguşeni (14,2‰), Vlădeşti (14,6‰), Ghidigeni (15,6‰) şi Brăhăseşti (40,4‰). Nouă dintre 

comunele judeţului se remarcă prin rate ale natalităţii extrem de scăzute: Suhurlui (2,7‰), 

Băleni (5,2‰), Scânteieşti (5,9‰), Corni, Poiana, Suceveni, Fundeni, Cuza Vodă, Gohor (toate 

cu valori cuprinse între 6 şi 7‰). Comunele Băleni, Corni, Cuza Vodă, Scânteieşti şi Suhurlui 

fac parte din centrul judeţului unde se conturează o zonă caracterizată de valori scăzute 

ale ratei natalităţii. 

86 Sursa: INSSE Bucureşti, Baza Tempo-Online, 2011 
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Mortalitatea este cel mai puţin influenţată de celelalte fenomene demografice. Fireşte că sunt 

detectabile unele mici diferenţe de mortalitate între persoane căsătorite şi necăsătorite, între 

femei care au născut şi cele care nu au născut etc., dar ele sunt atât de slabe încât cu greu se 

poate atribui o influenţă a respectivului fenomen asupra mortalităţii. Mortalitatea se măsoară 

tot cu ajutorul unei rate care reprezintă numărul celor decedaţi la 1000 de locuitori într-o 

perioadă determinată (un an calendaristic), iar importanţa acestui fenomen demografic derivă 

din faptul că el este şi un indicator al calităţii vieţii, fiind direct influenţat de factori socio-

economici, precum accesul la serviciile de sănătate şi nivelul de educaţie, dar şi de factori 

ecologici. 

Rata mortalităţii în judeţul Galaţi avea în anul 2002 valoarea de 11‰, în perioada 2002-2012 

valoarea acestei rate înregistrând o evoluţie oscilantă, pentru ca în anul 2006 să se atingă o 

valoare de 10,4‰. Totuşi această valoare este inferioară valorilor înregistrate la nivel regional 

(11,8‰) şi naţional (12‰). Se remarcă o diferenţă semnificativă între valorile înregistrate de 

rata mortalităţii în urbanul (9,0‰) şi ruralul judeţului (12,8‰) la nivelul aceluiaşi an. Acest fapt 

poate fi pus pe seama calităţii serviciilor medicale mai proaste de care beneficiază populaţia 

vârstnică din mediul rural al judeţului Galaţi comparativ cu Municipiul Galaţi (o rată a 

mortalităţii de 8,5‰) care prin poziţia sa de municipiu reşedinţă de judeţ dispune de o 

calitate mult mai bună a unor astfel de servicii. Prin valori foarte ridicate ale ratei mortalităţii 

(peste 20‰) se remarcă comunele Rediu, Jorăşti, Corni, Suceveni, Nămoloasa, Băleni, 

Bălăbăneşti, Priponeşti, Oancea. Se remarcă de asemenea cu rate ale mortalităţii peste media 

judeţeană oraşul Bereşti (15,2‰), oraşul Târgu Bujor (11,1‰) şi municipiul Tecuci (10,1‰). 

Fig.87Evoluţia ratei mortalităţii în perioada 2002 – 2012 (‰) în profil teritorial 

Macroregiuni, regiuni 
de dezvoltare si 

judete 

Anul 
2002 

Anul 
2003 

Anul 
2004 

Anul 
2005 

Anul 
2006 

Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Romania 12,4 12,3 11,9 12,1 12 11,7 11,8 12 12,1 11,8 12 
Regiunea SUD-EST 11,8 11,8 11,3 11,4 11,3 11,4 11,6 11,8 12,1 11,8 12,1 

Galati 11 11 10,4 10,6 10,4 10,6 10,8 10,9 11,3 10,6 11,1 
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  Anul 
2002 

Anul 
2003 

Anul 
2004 

Anul 
2005 

Anul 
2006 

Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Judetul 
Galati 11 11 10,4 10,6 10,4 10,6 10,8 10,9 11,3 10,6 11,1 
Urban 8,9 8,9 8,4 8,8 8,7 9 8,6 8,8 9,2 8,8 9,2 
Rural 13,7 13,8 13,1 13 12,5 12,8 13,6 13,7 14 12,9 13,6 

Fig.88 Evoluţia ratei mortalităţii în perioada 2002 – 2012 (‰) la nivel judeţean, pe medii 

Cartograma „Rata mortalităţii – 2009” evidenţiază două zone cu mortalitate crescută (peste 

17‰): zona Nord-Est compusă din comunele Bălăşeşti, Bălăbăneşti, Rădeşti, Jorăşti, Bereşti-

Meria, Căvădineşti, Suceveni, Oancea şi Vlădeşti; şi zona centrală în a cărei componenţă intră 

comunele Smulti, Valea Mărului, Cudalbi, Corni, Băleni, Rediu şi Cuca. În sud-estul judeţului 

Galaţi se conturează o zonă cu o mortalitate scăzută (rate ale mortalităţii sub 9‰) constituită din 

Municipiul Galaţi şi comunele din imediata proximitate a acestuia: Smârdan, Şendreni, Vânători. 

Sporul natural este un indicator care reflectă echilibrul existent între cele două fenomene: 

natalitate şi mortalitate. El evidenţiază creşterea naturală a unei populaţii şi se calculează 

ca diferenţă între numărul de naşteri şi cel de decese care au avut loc într-un an raportată 

la volumul populaţiei. 

Pentru judeţul Galaţi, valorile atinse în perioada 2002 – 2012 sunt negative, uşor mai ridicate 

faţă de valorile înregistrate la nivel regional şi naţional. Valoarea negativă (-1,2‰) a sporului 

natural înregistrat în anul 2009 la nivelul judeţului Galaţi se datorează exclusiv mediului rural (-

3,0‰), în urbanul judeţului sporul natural fiind pozitiv (0,1‰). 

Macroregiuni, regiuni 
de dezvoltare si 

judete 

Anul 
2002 

Anul 
2003 

Anul 
2004 

Anul 
2005 

Anul 
2006 

Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Romania 12,4 12,3 11,9 12,1 12 11,7 11,8 12 12,1 11,8 12 
Regiunea SUD-EST 11,8 11,8 11,3 11,4 11,3 11,4 11,6 11,8 12,1 11,8 12,1 

Galati 11 11 10,4 10,6 10,4 10,6 10,8 10,9 11,3 10,6 11,1 
Fig. 89 Sporul natural în anul 2009 la nivel teritorial, pe medii 

88 Sursa: INSSE Bucureşti, Baza Tempo-Online 
89 Sursa: INSSE Bucureşti, Baza Tempo-Online 

135 
 

                                                            

http://www.tooarchitects.ro/


 
S.C. TOO ARCHITECTS S.R.L. 
J/40/3293/11.03.2009   
CUI : 25267900 
18,Donici Street  Bucharest RO 
tel:     0040 372 755 862 
fax:     0040 372 755 861 
email : office@tooarchitects.ro 
www.tooarchitects.ro 

 
URBEPROIECT & FIDES – members of TOOARCHITECTS GROUP 

Din cele 65 de UAT-uri ale judeţului Galaţi, 10 UAT-uri se remarcă prin valori negative sub -

10‰ ale sporului natural, şi doar 8 UAT-uri au valori pozitive ale sporului natural. 

Rata mortalităţii infantile reprezintă frecvenţa deceselor sub un an, raportată la totalul născuţilor vii 

dintr-o perioadă determinată (de obicei un an calendaristic). Comparativ cu mediile înregistrate 

la nivel regional (10,5‰) şi naţional (10,1‰) observăm că rata mortalităţii infantile în anul 2009 are 

o valoare mai crescută la nivelul judeţului Galaţi (12,3‰). Şi în acest caz situaţia mediului rural este 

mai îngrijorătoare valoarea înregistrată de această rată atingând aproape valoarea de 16‰, deşi s-

au înregistrat evoluţii pozitive în perioada studiată (în anul 2002 în ruralul judeţului Galaţi se 

înregistra o rată a mortalităţii infantile de 21‰). 

  

Anul 2002 Anul 2012 2002 2012 

Nascuti Decedati Nascuti Decedati SPOR 
NATURAL 

SPOR 
NATURAL 

JUDETUL GALATI 5912 6879 4634 6725 -967 -2091 
 MUNICIPIUL GALATI 2244 2616 1801 2587 -372 -786 
 MUNICIPIUL TECUCI 392 420 363 430 -28 -67 
 ORAS BERESTI 43 57 32 46 -14 -14 
ORAS TIRGU BUJOR 76 88 61 72 -12 -11 
BALABANESTI 54 61 25 40 -7 -15 
BALASESTI 31 36 18 44 -5 -26 
BALENI 25 67 15 20 -42 -5 
BANEASA 19 45 25 38 -26 -13 
BARCEA 68 76 70 70 -8 0 
 BERESTI-MERIA 49 87 40 77 -38 -37 
 BRAHASESTI 214 56 216 68 158 148 
BRANISTEA 35 51 35 44 -16 -9 
 BUCIUMENI 39 46 23 34 -7 -11 
 CAVADINESTI 39 74 29 62 -35 -33 
 CERTESTI 40 45 22 49 -5 -27 
 CORNI 35 49 12 46 -14 -34 
 COROD 42 95 42 100 -53 -58 
 COSMESTI 64 83 44 101 -19 -57 
COSTACHE NEGRI 41 32 19 36 9 -17 
 CUCA 26 47 15 48 -21 -33 
 CUDALBI 76 79 44 121 -3 -77 
 CUZA VODA : : 14 25   -11 
DRAGANESTI 80 64 58 62 16 -4 
 DRAGUSENI 96 77 81 70 19 11 
FIRTANESTI 54 91 52 41 -37 11 
 FOLTESTI 39 50 30 48 -11 -18 
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FRUMUSITA 66 87 51 62 -21 -11 
 FUNDENI 38 54 27 41 -16 -14 
 GHIDIGENI 105 77 92 67 28 25 
 GOHOR 29 72 19 69 -43 -50 
 GRIVITA 46 43 31 55 3 -24 
 INDEPENDENTA 41 79 33 77 -38 -44 
 IVESTI 125 124 119 124 1 -5 
 JORASTI 12 49 26 19 -37 7 
 LIESTI 126 143 94 174 -17 -80 
 MASTACANI 65 85 35 81 -20 -46 
 MATCA 153 96 110 121 57 -11 
 MOVILENI 38 59 36 35 -21 1 
MUNTENI 113 116 66 101 -3 -35 
 NAMOLOASA 27 57 20 55 -30 -35 
 NEGRILESTI : : 15 33   -18 
 NICORESTI 66 110 39 81 -44 -42 
 OANCEA 13 27 14 42 -14 -28 
 PECHEA 140 112 78 109 28 -31 
 PISCU 59 79 33 83 -20 -50 
 POIANA : : 11 27   -16 
 PRIPONESTI 29 49 20 37 -20 -17 
 RADESTI : : 12 33   -21 
 REDIU 50 62 27 43 -12 -16 
 SCINTEIESTI 30 70 26 35 -40 -9 
 SCHELA 50 35 27 38 15 -11 
 SENDRENI 32 39 23 32 -7 -9 
 SLOBOZIA CONACHI 91 90 35 70 1 -35 
 SMIRDAN 52 33 37 36 19 1 
 SMULTI 20 27 13 27 -7 -14 
 SUCEVENI 20 43 13 22 -23 -9 
 SUHURLUI : : 8 15   -7 
 TEPU 25 41 12 51 -16 -39 
 TUDOR VLADIMIRESCU 50 83 37 78 -33 -41 
 TULUCESTI 68 105 49 118 -37 -69 
UMBRARESTI 80 79 60 75 1 -15 
 VALEA MARULUI 53 51 20 60 2 -40 
 VINATORI 33 34 35 49 -1 -14 
 VIRLEZI 18 40 19 29 -22 -10 
 VLADESTI 28 37 26 42 -9 -16 

Fig.90 Evoluţia ratei mortalităţii infantile în perioada 2002– 2012 (‰) 

 

90 Sursa: INSSE Bucureşti, Baza Tempo-Online 
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Fig.91Evoluţia ratei mortalităţii infantile (2000 – 2009) în judeţul Galaţi, pe medii (‰), 

Medii de 
rezidenta 

Ani 

Anul 
2002 

Anul 
2003 

Anul 
2004 

Anul 
2005 

Anul 
2006 

Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Total 16,6 14,3 18,4 16,4 15,4 11,8 12 12,3 9,9 13,1 14,7 

Urban 10,9 13,5 11,6 14,9 14,1 9,9 12,1 9,1 8,1 11,9 12,4 

Rural 21,5 15,1 25,4 17,9 16,6 13,8 11,9 15,8 11,8 14,4 16,8 

 

Evoluţia volumului populaţiei este influenţată nu doar de mişcarea naturală a acesteia, ci şi de 

mişcarea migratorie. Migraţia reprezintă totalitatea stabilirilor şi plecărilor cu domiciliu înregistrate 

la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale. La nivelul anului 2009, judeţul Galaţi înregistrează 

un spor migratoriu negativ de -2,0‰, valoare mai negativă comparativ cu media regională (spor 

migratoriu de -0,8‰) şi naţională (spor migratoriu de -0,1‰) şi care reflectă un dezechilibru mai 

accentuat între stabiliri şi plecări la nivel judeţean. 

Fig.92Mişcarea migratorie în anul 2009 la nivel Județului Galați 

Anul 2009 

  Plecari Sabiliri Sold 
migratoriu 

JUDETUL GALATI 8597 7357 -1240 
 MUNICIPIUL GALATI 3672 2304 -1368 
 MUNICIPIUL TECUCI 748 564 -184 
 ORAS BERESTI 91 28 -63 
ORAS TIRGU BUJOR 124 125 1 
BALABANESTI 48 60 12 
 BALASESTI 29 35 6 
BALENI 41 46 5 
BANEASA 32 33 1 
 BARCEA 94 91 -3 
BERESTI-MERIA 65 61 -4 
BRAHASESTI 232 145 -87 
 BRANISTEA 54 109 55 
 BUCIUMENI 42 44 2 
 CAVADINESTI 36 35 -1 
 CERTESTI 52 41 -11 
 CORNI 42 16 -26 
COROD 84 82 -2 
COSMESTI 85 110 25 

91 Sursa: INSSE Bucureşti, Baza Tempo-Online 
92 Sursa: INSSE Bucureşti, Baza Tempo-Online 
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 COSTACHE NEGRI 39 46 7 
CUCA 26 20 -6 
CUDALBI 83 85 2 
CUZA VODA 46 67 21 
DRAGANESTI 86 74 -12 
 DRAGUSENI 78 90 12 
 FIRTANESTI 72 69 -3 
 FOLTESTI 45 65 20 
 FRUMUSITA 84 115 31 
FUNDENI 39 62 23 
 GHIDIGENI 95 101 6 
 GOHOR 79 57 -22 
GRIVITA 59 55 -4 
 INDEPENDENTA 48 91 43 
 IVESTI 146 139 -7 
 JORASTI 33 7 -26 
 LIESTI 137 127 -10 
MASTACANI 86 76 -10 
 MATCA 104 89 -15 
 MOVILENI 64 49 -15 
MUNTENI 131 94 -37 
 NAMOLOASA 43 45 2 
 NEGRILESTI 45 66 21 
 NICORESTI 98 71 -27 
 OANCEA 26 35 9 
 PECHEA 136 117 -19 
 PISCU 61 76 15 
 POIANA 31 34 3 
PRIPONESTI 25 37 12 
 RADESTI 50 22 -28 
 REDIU 103 29 -74 
 SCINTEIESTI 56 38 -18 
 SCHELA 42 63 21 
 SENDRENI 43 201 158 
 SLOBOZIA CONACHI 80 63 -17 
 SMIRDAN 53 160 107 
 SMULTI 21 30 9 
SUCEVENI 32 30 -2 
 SUHURLUI 27 92 65 
 TEPU 31 56 25 
 TUDOR VLADIMIRESCU 52 72 20 
TULUCESTI 105 107 2 
 UMBRARESTI 90 106 16 
 VALEA MARULUI 52 58 6 
 VINATORI 44 173 129 
 VIRLEZI 43 31 -12 
VLADESTI 57 38 -19 
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Această valoare negativă a sporului migratoriu se datorează mediului urban care înregistrează 

o valoare de -4,7‰, în mediu rural sporul migratoriu fiind pozitiv. Singura unitate administrativ-

teritorială din mediul urban care înregistrează un spor migratoriu pozitiv este oraşul Târgu Bujor 

(0,1‰). La pol opus se găseşte oraşul Bereşti cu o valoare de -16,2‰ a sporului migratoriu. Cele 

două municipii Galaţi şi Tecuci înregistrează valori negative ale sporului migratoriu în jurul 

valorii de -4‰. Comunele care se remarcă prin valori negative extreme ale sporului migratoriu 

sunt: Rediu (-19,2‰) şi Jorăşti (-14,1‰), iar cele care se remarcă prin valori pozitive extreme 

ale sporului migratoriu sunt: Smârdan (+30,7‰), Vânători (+33,4‰) şi Şendreni (+64,9‰). 

Fig. 93 Mişcarea migratorie în judeţul Galaţi, în anul 2009, pe medii 

Medii 
rezidenţia 

 
 

STABILIRI STABILIRI 
/1000 LOC. PLECARI PLECARI 

/ 1000 LOC. 
SOLD 
MIGRATORIU 

SPOR 
MIGRATORIU 

URBAN 3021 8,8 4635 13,5 -1614 -4,7 
RURAL 4336 16,3 3962 14,9 374 1,4 

JUD. 
GALATI 

 
7357 

 
12,1 

 
8597 

 
14,1 

 
-1240 

 
-2,0 

 

În perioada 2000 – 2009 în judeţul Galaţi soldul migratoriu a înregistrat numai valori negative, ceea 

ce înseamnă că numărul persoanelor plecate cu domiciliul l-a excedat pe cel al persoanelor stabilite 

cu domiciliul pe teritoriul judeţean. Valorile negative înregistrate de sporul migratoriu în perioada 

analizată sunt cuprinse între -2,9‰ valoare înregistrată în anul 2006 şi -0,3‰ valoare înregistrată 

în anul 2000, având o evoluţie oscilantă, cu cele mai multe plecări (16,7‰)  şi stabiliri (14,6‰) la mia 

de locuitori înregistrate în anul 2007. 

Fig.94 Mişcarea migratorie a populaţiei (2000 - 2009) 

 
 
 
 
 

Judeţul 
Galaţi 

Anul Persoane Sold 
migratoriu 

La 1000 de locuitori 

stabilite plecate stabilite plecate spor 
2000 6858 7039 -181 10,6

 
10,9

 
-

 2001 6121 6919 -798 9,5
 

10,8
 

-
 2002 7243 8182 -939 11,6

 
13,1

 
-

 2003 7217 8614 -1397 11,6
 

13,8
 

-
 2004 7615 9240 -1625 12,3

 
14,9

 
-

 2005 6441 7536 -1095 10,4
 

12,1
 

-
 2006 7122 8917 -1795 11,5

 
14,4

 
-

 2007 8949 1024
 

-1294 14,6
 

16,7
 

-
 2008 8352 9743 -1391 13,7

 
15,9

 
-

 2009 7357 8597 -1240 12,1
 

14,1
 

-
 

Sporul anual înregistrat în anul 2009 pentru judeţul Galaţi are o valoare negativă de - 3,2‰. 

93 Sursa: INSSE Bucureşti, Baza Tempo-Online 
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5.2 RESURSELE DE MUNCĂ 
5.2.1 Sănătatea 

Starea de sănătate a unei populaţii poate fi surprinsă prin indicatori precum speranţa de 

viaţă la naştere, rata mortalităţii infantile, numărul cazurilor de îmbolnăviri. 

Speranţa de viaţă la naştere este un indicator atât al stării de sănătate cât şi al dezvoltării 

unei populaţii. Speranţa de viaţă la naştere exprimă numărul mediu de ani pe care i- ar putea 

trăi un individ în condiţiile în care mortalitatea ar avea intensitatea anului de referinţă. 

Fig.95 Speranța de viață la naștere 

Speranţa de viaţă la naştere 2009 (ani) 
 total femei bărbati 

România 73,33 77,09 69,68 

Sud-Est 73,04 77,20 69,13 

Galati 72,93 77,19 69,00 

Datele prezentate în tabelul de mai sus releva, speranţa de viaţă la naştere a populaţiei 

Judeţului Galaţi este uşor mai mică decât media naţională şi regională. Totodată, valorile 

speranţei de viaţă la naştere sunt mai mici decât cele înregistrate la nivel naţional şi regional 

pentru bărbaţi, dar uşor mai mari pentru femei comparativ numai cu nivelul naţional. Acest 

fapt relevă un deficit în starea de sănătate a populaţiei Judeţului Galati comparativ cu 

judeţele aceleiaşi regiuni de dezvoltare. 

Rata mortalităţii infantile sau frecvenţa deceselor sub 1 an raportată la totalul născuţilor vii 

dintr-o perioadă determinată este un alt indicator care reflectă starea de sănătate a unei 

populaţii. După cum se poate observa şi din tabelul de mai jos, rata mortalităţii infantile la 

nivelul Judeţului Galati a scăzut în 2012 comparativ cu 1992, de la 25,5‰ la 14,7‰. 

Fig.96Rata mortalității infantile 

Rata mortalităţii infantile (la 1000 de născuţi vii) 
 1992 2002 2012 

România 23,3‰ 17,3‰ 9‰ 
Sud-Est 26,5‰ 19,5‰ 11,6‰ 

Galati 25,5‰ 16,6‰ 14,7‰ 

 

95 Sursa datelor: INSSE, baza de date TEMPO online 
96  
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Atât în anul 1992 cât şi în 2002 mortalitatea infantilă a avut valori mai scăzute decât media 

regională, în anul 2002 înregistrând valori foarte mici comparativ cu nivelul suprateritorial. 

Chiar dacă în ultimii ani valorile indicatorului au scăzut considerabil, ritmul de scădere este 

inferior altor judeţe, de aceea accesul tinerelor familii la asistenţă medicală de specialitate 

este mai dificil în anul 2012, comparativ cu acestea. Mai mult, evoluţia mortalităţii infantile pe 

medii, indică faptul că tinerii din ruralul judeţului au cele mai mari probleme privind accesul 

la consult pediatric de specialitate, iar nivelul de informare şi instruire privind conduita în caz 

de îmbolnăvire este mult mai scăzut faţă de mediul urban. 

Referitor la numărul de cazuri de infecţii şi boli parazitare, cele care ridică probleme la nivelul 

Judeţului Galaţi sunt îmbolnăvirile de gripă şi TBC. Cazurile de TBC sunt însă mult mai  puţin   

numeroase,   faţă   de   anii  trecuţi.   Potrivit   unui  material   intocmit   de   catre Compartimentul 

Promovarea Sanatatii din cadrul Directiei de Sanatate Publica, la nivelul judetului Galati erau 

în evidenţă, la începutul anului 2011, 862 de bolnavi de TBC, dintre care 37 la categoria de 

varsta 0-14 ani şi 825 la cea peste 15 ani. Numarul bolnavilor noi de tuberculoza, intrati in 

evidenta anul 2010, se ridica la 651 de cazuri, dintre care 40 la categoria de varsta 0-14 ani si 

611 la cea peste 15 ani. In ultimii ani s-a observat un trend descendent al numarului de 

persoane care sufera de aceasta afectiune dar, din pacate, tot in ultimii ani au inceput sa 

apara din ce in ce mai multe cazuri de tuberculoza cu microbi rezistenti la tratament. Tuberculoza 

este cunoscuta ca fiind o boala a saraciei, dar apare la toate categoriile sociale, deoarece 

boala se transmite preponderent pe cale aeriana, prin saliva bolnavului infectat. În cursul 

anului trecut, media pe ţară scăzuse la 90,5 cazuri tbc la 100.000 de locuitori, Galaţiul situându-

se peste medie, cu 127,9 cazuri la 100.000 de locuitori. Dacă în anul 2002, judeţul Galaţi 

ocupa locul 2 pe ţară ca număr de îmbolnăviri cu tbc, la începutul anului 2011 ocupa locul 5, 

fiind depăşit de judeţele Olt, Giurgiu, Dolj şi Teleorman. 

O altă problemă de sănătate o reprezintă gripa, numărul de îmbolnăviri cu infecţii 

respiratorii acute şi gripă crescând, fiind depăşite valorile maxime aşteptate. La nivel naţional, 

faţă de anii anteriori, morbiditatea la gripă a crescut de 8 ori. 
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Fig. 97Evoluția mortalității infantile în județul Galați, pe medii, în perioada 1992-2012(‰) 

 

În ceea ce priveşte dotarea serviciilor medicale, comparând în anul 2009 principalii indicatori 

de sănătate (paturi în spitale la 1000 de locuitori, medici la 1000 de locuitori şi personalul 

sanitar mediu ce revine la 1000 de locuitori) se observă că valorile înregistrate la nivel de 

judeţ sunt mult mai mici comparativ cu cele de la nivel regional şi naţional, în special asigurarea 

cu personal medical. 

Fig.98 Indicatori din domeniul sanitar în anul 2012 

Indicator_2012 România Sud-Est Galaţi 
Paturi în spitale 
– la 1000 de loc – 

129397 13501 2967 
6.0 4.8 4.9 

Medici 
– la 1000 de loc – 

53681 4766 914 
2.5 1.7 1.5 

Personal sanitar mediu 
– la 1000 de loc – 

125141 15573 3239 
5.8 5.5 5.3 

 

În anul 2012 în Judeţul Galaţi, funcţionau 10 spitale, 5 centre medicale de specialitate (unul 

public şi 4 private), un centru de sănătate şi un centru de transfuzie, 4 dispensare, o creşă, o 

policlinică, 2 unităţi medico-sociale, 26 cabinete medicale şcolare şi un cabinet  medical 

97 Sursa datelor: INSSE, baza de date TEMPO online 
98 Sursa datelor: INSSE, baza de date TEMPO online 
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studenţesc, 55 de cabinete medicale de medicină generală (toate private), 254 de 

cabinete medicale de familie (din care 253, în sectorul privat), 251 cabinete stomatologice 

(dintre care 

1 în sectorul public), 116 de farmacii dintre care 105 private. Serviciile medicale erau 

asigurate de 825 de medici (dintre care 734 în sectorul public), 251 stomatologi (dintre care 

114 în sectorul pulic), 136 farmacişti (dintre care 10 în sectorul public), 3236 cadre sanitare 

medii (dintre care 2295 în sectorul public). 

Fig. 99Cadrele medico sanitare din Județul Galați 

Cadrele medico-sanitare din Judeţul Galaţi 

Categorii de cadre medicale sector public sector privat total 
medici 543 341 914 
stomatologi 16 171 187 
farmacişti   15 187 202 
personal sanitar  mediu 2295 941 3236 

 

Chiar  dacă  numărul de  medici de  familie  se află  în uşoară creştere faţă de anii anteriori, 

există localităţi, unde nu este asigurat necesarul de medici de familie. 

Fig. 100Lista localităţilor, din judeţul Galaţi, cu necesarul de medici de familie la 
01.01.2011 

Nr. crt. Localitatea Numarul de 
medici de familie 

 1 Barcea 1 
2 Brăhăşeşti 2 
3 Cavadineşti 2 
4 Corod 1 
5 Ghidigeni 1 
6 Iveşti 2 
7 Lieşti 1 
8 Matca 1 
9 Pechea 1 

10 Rădesti 1 
11 Şendreni 1 
12 Umbrăreşti 1 
13 Valea Mărului 2 
14 Vânători 1 

 

99 Sursa datelor: INSSE, baza de date TEMPO online 
100 Sursa datelor: http://www.dsp-galati.ro/ 
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5.2.2 Educaţia 

În ceea ce priveşte dotarea cu servicii pentru educaţie, putem afirma că judeţul Galaţi a fost şi 

este unul dintre judeţele sudice ale ţării unde oferta educaţională este variată, pentru toate 

nivelurile de educaţie. Între cele 197 de unităţi şcolare înregistrate în 2012, învăţământul 

superior este accesibil prin prezenţa a două universităţi, una publică şi una privată. 

Universitatea publică „Dunărea de Jos”, care are în componenţă 14 facultăţi, oferă posibilităţi 

de specializare în ştiinţe tehnice, umaniste, arhitectură (cea navală este specifică) şi artă. 

Universitatea privată „Danubius” oferă specializare mai ales în ştiinţe administrative, drept şi 

relaţii internaţionale, având cinci facultăţi în structura sa educaţională. Numărul de absolvenţi 

de studii superioare a cunoscut o creştere semnificativă în anul 2007, când faţă de anul 

precedent a crescut cu peste 45%. În anul 2012 numărul de absolvenţi de la toate nivelurile de 

educaţie a cunoscut un uşor regres. 

Fig.101Dotari cu servicii pentru eduație în județul Galați: 

Localitati 

Ani 

Anul 2012 

TOTAL PRESCOLAR PRIMAR SI 
GIMNAZIAL LICEE SCOALA 

POSTLICEALA 
INVATAMANT 

SUPERIOR 

INVATAMANT 
SUPERIOR 

PARTICULAR 

JUDETUL GALATI 197 40 115 37 3 1 1 
 MUNICIPIUL 
GALATI 92 30 32 25 3 1 1 
 MUNICIPIUL 
TECUCI 22 8 9 5       
 ORAS BERESTI 1   1 1       
ORAS TIRGU 
BUJOR 2   1 1       
BALABANESTI 1   1         
 BALASESTI 1             
BALENI 1   1         
BANEASA 1   1         
 BARCEA 2   2         
BERESTI-MERIA 1   1         
BRAHASESTI 2   2         
 BRANISTEA 1   1         
 BUCIUMENI 1   1         
 CAVADINESTI 1   1         
 CERTESTI 1   1         
 CORNI 1   1         
COROD 2   1 1       
COSMESTI 1   1         
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 COSTACHE 
NEGRI 1   1         
CUCA 1   1         
CUDALBI 2   1 1       
CUZA VODA 1   1         
DRAGANESTI 2   2         
 DRAGUSENI 1   1         
 FIRTANESTI 1   1         
 FOLTESTI 1   1         
 FRUMUSITA 2   2         
FUNDENI 1   1         
 GHIDIGENI 2   2         
 GOHOR 1   1         
GRIVITA 1   1         
 INDEPENDENTA 1   1         
 IVESTI 3   2 1       
 JORASTI 1   1         
 LIESTI 3   3         
MASTACANI 2   2         
 MATCA 4 1 3         
 MOVILENI 1   1         
MUNTENI 2   2         
 NAMOLOASA 1   1         
 NEGRILESTI 1   1         
 NICORESTI 1   1         
 OANCEA 1   1         
 PECHEA 3 1 1 1       
 PISCU 1   1         
 POIANA 1   1         
PRIPONESTI 1   1         
 RADESTI 1   1         
 REDIU 1   1         
 SCINTEIESTI 1   1         
 SCHELA 1   1         
 SENDRENI 1   1         
 SLOBOZIA 
CONACHI 1   1         
 SMIRDAN 1   1         
 SMULTI 1   1         
SUCEVENI 1   1         
 SUHURLUI 1   1         
 TEPU 1   1         
 TUDOR 
VLADIMIRESCU 1     1       
TULUCESTI 1   1         
 UMBRARESTI 2   2         
 VALEA MARULUI 1   1         
 VINATORI 1   1         
 VIRLEZI 1   1         
VLADESTI 1   1         
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Conform datelor analizate din anul 2012, în județul Galați există comune fără școli primare și 
gimnaziale ca și comunele:Bălășești și Tudor Vladimirescu. 

Valorile mai mari ale indicatorilor „elevi pe sala de clasă” şi „elevi ce revin unui cadru 

didactic” decât mediile naţională şi regională din 2012 relevă un deficit de spaţii de 

învăţare şi o insuficienţă a cadrelor didactice în învăţământul preuniversitar din judeţ. 

Fig.102Numărul de elevi pe sala de clasă şi pe cadru didactic, în anul 2012 

 Populatie 
scolara 
preuniversitara 

Cadre didactice 
din invatamantul 
preuniversitar 

Sali clasa si 
cabinete 
scolare 

Numar de 
elevi pe sala 
de clasa 

Numar de 
elevi pe cadru 
didactic 

România 2688590 182548 119188 22.5 14,7 
Sud-Est 344500 22811 12585 27.3 15.1 
Galati 75339 4988 2498 30.1 15.1 

 

În profil teritorial, la nivelul UAT-urilor din judeţ, aceşti indicatori au variaţii semnificative, 

cu valori foarte mari pentru unele localităţi: Brăhăşeşti, Târgu Bujor, Pechea şi Schela, 

care au peste 60 elevi/sala de clasă şi cu valori foarte mici: Băleni, Scânteieşti, Priponeşti, 

care au până în 23 elevi/sala de clasă. Similar pentru celălalt indicator, care arată că deficitul 

cel mai mare de cadre didactice îl au comunele: Brăhăşeşti, Tudor Vladimirescu, Pechea, 

Jorăşti şi Bălăşeşti. 

 
5.2.3 Resursele de muncă 
Resursele de muncă reprezintă acea categorie de populaţie care dispune de ansamblul 

capacităţilor fizice şi intelectuale care îi permit să desfăşoare o muncă utilă în una din activităţile 

economiei naţionale şi includ: populaţia în vârstă de muncă, aptă de a lucra (bărbaţi de 16 - 62 

ani şi femei de 16 - 57 ani), precum şi persoanele sub şi peste vârsta de muncă aflate în activitate. 

 
Fig.103 Evoluția resurselor de muncă în județul Galați 

102 Sursa datelor: INSSE, baza de date TEMPO online 
103 Sursa datelor: INSSE, baza de date TEMPO online 
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După cum se poate observa, deşi resursele de muncă judeţene cresc în perioada 

analizată cu aproximativ 10,7%, populaţia ocupată înregistrează o scădere constantă, 

fenomen vizibil la toate nivelurile teritoriale. 

Fig. 104Rata de ocupare a resurselor de munca in judetul Galati (%) 

 
 

Indicatorii cel mai frecvent analizaţi sunt rata de ocupare şi rata de activitate a resurselor de 

muncă. Aceste două rate se calculează prin raportarea populaţiei ocupate, respectiv a celei 

active la totalul resurselor de muncă ale judeţului şi sunt o imagine mai fidelă a evoluţiei lor 

reale, fiind mărimi relative exprimate procentual. 

Creşterea înregistrată de resursele de muncă se poate explica şi prin faptul că a crescut 

vârsta de pensionare în perioada 2002-2006 şi de asemenea legislaţia muncii a acordat 

pensionarilor dreptul de a se angaja pentru a-şi suplimenta veniturile. Perioada în care rata de 

ocupare înregistrează o uşoară creştere este 2007-2008, însă situaţia judeţului Galaţi 

comparativ cu a altora este mult mai critică, deoarece în aproape toată perioada analizată 

valorile ocupării sunt sub mediile regionale şi naţionale. Mai mult, regiunea de Sud-Est se 

dovedeşte a avea mai puţine persoane ocupate decât celelalte regiuni, având rate de ocupare 

şi activitate sub mediile naţionale. Rata de activitate a resurselor de muncă din judeţ are 

acelaşi trend cu ocuparea, cu valori sub mediile unităţilor statistice ale contextului 

suprateritorial. Scăderea ratei de ocupare în anul 2010 este o consecinţă directă a crizei 

104 Sursa datelor: INSSE, baza de date TEMPO online 
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economice resimţite în ţara noastră încă de la începutul anului 2009. 

Populaţia activă civilă a judeţului Galaţi a scăzut în perioada 2002-2012 cu 15,8%, de la 242,4 

mii persoane la 204 mii persoane. Creşterea la nivel naţional a acestei categorii de populaţie a 

fost de 0,28% în aceeaşi perioadă de referinţă, în timp ce la nivelul regiunii Sud-Est populaţia 

activă civilă a scăzut cu 4,8%. Populaţia ocupată a judeţului a scăzut cu 9,5% în 2012 faţă de anul 

2002, ceea ce relevă o diminuare a utilizării resursei de muncă la nivelul judeţului. 

Fig.105Populatia ocupata civila pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN 2, 2012 

ACTIVITATI ECONOMICE NATIONALE 
ROMANIA JUDETUL GALATI 

mii 
persoane PROCENTE(%) mii 

persoane PROCENTE(%) 

TOTAL 8569,6 100,0% 185,9 100,0% 

1 AGRICULTURA, SILVICULTURA SI 
PESCUIT 2510 29,3% 61,7 33,2% 

2INDUSTRIE 1765,3 20,6% 33,7 18,1% 

1 INDUSTRIA EXTRACTIVA 65,2 0,8% 0,5 0,3% 

2 INDUSTRIA PRELUCRATOARE 1508,8 17,6% 27,6 14,8% 

3PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE 
ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, 

APA CALDA SI AER CONDITIONAT 
68,6 0,8% 2,5 1,3% 

3DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, 
GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI 

DE DECONTAMINARE 
122,7 1,4% 3,1 1,7% 

3CONSTRUCTII 606,3 7,1% 15,7 8,4% 

3 COMERT CU RIDICATA SI CU 
AMANUNTUL; REPARAREA 

AUTOVEHICULELOR SI 
MOTOCICLETELOR 

1178,3 13,7% 23,8 12,8% 

3TRANSPORT SI DEPOZITARE 446,8 5,2% 9,3 5,0% 

3 HOTELURI SI RESTAURANTE 154,2 1,8% 2,9 1,6% 

3INFORMATII SI COMUNICATII 153,2 1,8% 1,9 1,0% 

3 INTERMEDIERI FINANCIARE SI 
ASIGURARI 114 1,3% 1,6 0,9% 

3TRANZACTII IMOBILIARE 31,4 0,4% 1 0,5% 

2ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE 
SI TEHNICE 165,9 1,9% 2,3 1,2% 

3 ACTIVITATI DE SERVICII 
ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE 

SERVICII SUPORT 
258,2 3,0% 4,9 2,6% 

105 Sursa datelor: INSSE, baza de date TEMPO online 
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3 ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; 
ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL 

PUBLIC 
192,1 2,2% 4 2,2% 

3 INVATAMANT 390,5 4,6% 10 5,4% 

3 SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 373,9 4,4% 8,3 4,5% 

3ACTIVITATI DE SPECTACOLE, 
CULTURALE SI RECREATIVE 62,1 0,7% 1,4 0,8% 

3ALTE ACTIVITATI DE SERVICII 167,4 2,0% 3,4 1,8% 

  

Structura populatiei ocupate civile pe activitati ale economiei nationale relevă ponderi mai 
importante de ocupare la nivelul judeţului comparativ cu nivelul naţional în: agricultură, 
producţia si furnizarea de energie electrică şi termică, distribuţia apei şi gestionarea deşeurilor, 
construcţii, tranzactii imobiliare, învățământ, sănătate și asistență socială, activități de 
spectacole, culturale și recreative. 

Populaţia ocupată pe sectoare arată că în judeţul Galaţi sectorele terţiare si primare sunt 
la egalitate (33,5%), urmate de secundar (33,0%), având ponderea în sectorul primar peste 
media naţională (28,7%). 

Salariaţii reprezintă o categorie importantă a populaţiei ocupate şi sunt persoanele care-şi 
exercită activitatea pe baza unui contract de muncă într-o unitate economică sau socială 
- indiferent de forma ei de proprietate - sau la persoane particulare, în schimbul unei 
remuneraţii sub formă de salariu, plătit în bani sau natură. 
Valoarea absolută şi ponderală a numărului de salariaţi poate să indice gradul de permisivitate 
al comunităţilor rurale faţă de o structură ocupaţională complexă sau gradul de absorbţie a unor 
modele ocupaţionale latente. Dinamica valorii acestui indicator permite clasificarea 
comunităţilor rurale, reprezentând o dimensiune a modernizării rurale: munca salarială, cu tot 
ce implică ea: relaţii contractuale, raţionalitate economică etc. 
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Fig. 106Evolutia numarului de salariati in perioada 2008-2013 

  

Faţă de anul reper 2002, populaţia salariată creşte în perioada 2008-2013, iniţial cu o intensitate 
mai mare în regiunea Sud-Est, apoi mai intens la nivel naţional. În anul 2009 aceasta scade 
brusc, la toate nivelurile de analiză, cu o intensitate maximă în judeţul Galaţi, care înregistrează 
o evoluţie negativă, prin comparaţie cu numărul de salariaţi din 2002. 
Populaţia salariată scade pe fondul crizei economice instalate după 2008, însă intensitatea 
manifestată la nivelul judeţului este mult mai accentuată comparativ cu palierele regional şi 
naţional, ceea ce relevă o situaţie critică a judeţului comparativ cu cele învecinate. 

În perioada 2002 – 2009 numărul mediu de salariaţi ai judeţului Galaţi a scăzut cu aproximativ 
3,3%, scădere datorată mai ales mediului rural (-10%), dar şi unor oraşe: Bereşti (- 50%) şi Târgu 
Bujor (-34%). Conform datelor furnizate de Fişa Localităţii pentru anul 2009 gruparea unităţilor 
administrativ-teritoriale în funcţie de numărul de salariaţi era următoarea: 

- între 0 – 100 salariaţi - 26 UAT-uri 

- între 100 – 150 salariaţi - 14 UAT-uri 

- între 150 – 250 salariaţi – 15 UAT-uri, între care şi oraşul Bereşti 

- între 360 – 650 salariaţi – 6 UAT-uri, între care şi oraşul Târgu Bujor 

- între 750 – 1000 salariaţi – 2 UAT-uri, comunele Independenţa şi Vânători 

şi cele 2 municipii ale judeţului Tecuci (6170 salariaţi) şi Galaţi (100688 salariaţi), primul 
concentrând 5% din totalul salariaţilor din judeţ, iar cel de-al doilea 85% din salariaţii 
judeţului. 

106 Sursa datelor: INSSE, baza de date TEMPO online 
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De altfel, se poate observa din distribuţia teritorială a numărului de salariaţi, concentrarea 
acestora în municipii şi în localităţile din jurul acestora. Cartograma cu evoluţia numărului de 
salariaţi 2009-2012 relevă scăderi accentuate în unele comune din estul judeţului: Băneasa, 
Oancea, Suceveni, Jorăşti, Rădeşti, dar şi în sudul său: Vânători, Tudor Vladimirescu, Lieşti şi 
Iveşti. Comunele Valea Mărului şi Rediu înregistrează cele mai mari scăderi de salariaţi, -
20,4% şi respectiv -38,8%. La polul opus, în comunele din nord, Cavadineşti, Certeşti, Buciumeni, 
Ţepu, creşte numărul de salariaţi cu peste 35% în 2009, comparativ cu anul 2007. Este 
categoria comunelor care au posibilităţi de dezvoltare mai mari faţă de celelalte, dar care sunt 
într-o fază de modernizare incipienta. 

CAEN Rev.2 (activitati ale economiei nationale) 
Ani 

Anul 2009 Anul 2012 Evolutie 
2012/2009(%) 

TOTAL 117780 102095 -156,85 

 AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT 
1912 1547 -3,65 

INDUSTRIE 35827 29075 -67,52 
 INDUSTRIA EXTRACTIVA 552 482 -0,7 

 INDUSTRIA PRELUCRATOARE 29565 23366 -61,99 
PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE 

ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI 
AER CONDITIONAT 2529 2482 -0,47 

DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA 
DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE 

3181 2745 -4,36 
CONSTRUCTII 11862 10982 -8,8 

 COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; 
REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI 

MOTOCICLETELOR 
19804 17398 -24,06 

TRANSPORT SI DEPOZITARE 8669 7266 -14,03 
 HOTELURI SI RESTAURANTE 2398 2173 -2,25 
INFORMATII SI COMUNICATII 1618 1721 1,03 

 INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI 
1963 1498 -4,65 

TRANZACTII IMOBILIARE 561 681 1,2 
ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI 

TEHNICE 1962 1560 -4,02 

 ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI 
ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT 

4257 5106 8,49 

 ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; 
ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC 

5111 3961 -11,5 
 INVATAMANT 10217 9612 -6,05 

 SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 9193 7513 -16,8 
ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI 

RECREATIVE 1531 1256 -2,75 
ALTE ACTIVITATI DE SERVICII 895 746 -1,49 

Fig.107Distribuţia salariaţilor din judeţul Galaţi, pe activităţi ale economiei naţionale 

107 Sursa datelor: INSSE, baza de date TEMPO online 
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Repartizarea salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale demonstrează cât de 
importanta este in economia judeţului industria prelucrătoare şi comerţul. Analiza 
evoluţiei numărului de salariaţi arată că absorbţia forţei de muncă in acest tip de industrie 
a atins un punct critic, deoarece în 2009 numărul salariaţilor din industria prelucrătoare 
scade. Comerţul reprezenta a doua activitate importantă în economia judeţului şi are 
tendinţa de a stagna. Dinamica numărului de salariaţi releva tendinţa clara de dezvoltare 
a sectorului de servicii, în special activităţile din turism (hoteluri si restaurante, 42,8% în 
tabelul de mai sus). Datele cele mai recente, din buletinul statistic lunar judeţean, 
întăreşte afirmaţia anterioară, deoarece în perioada decembrie 2009-decembrie 2010 
numărul salariaţilor din agricultură scade, cel din industrie şi construcţii scade, însă cel din 
servicii creşte. 

Fig. 108Distribuţia salariaţilor din judeţul Galaţi, pe activităţi ale economiei naţionale, pe UAT, în 2009 

 
 

UAT 

Evoluţie 
salariaţi 
2009_2007 

 
 

Agricultura 

 
 

Industrie 

 
 

Comerţ 

 
Învăţământ şi 
sănătate 

 
Alte 
servicii 

MUNICIPIUL GALATI -4.1 1 43.2 16.
 

13.8 25.1 

MUNICIPIUL TECUCI -0.5 2.1 28.1 24.
 

26 19.5 

ORAS BERESTI 4.1 2.4 11.7 12.
 

30.7 43 

ORAS TARGU BUJOR -9.6 9.2 14.2 17.
 

32.1 26.9 

BALABANESTI -1.2 0 12.9 16.
 

40 30.6 

BALASESTI 6.4 17 2 11 45 25 

BALENI 8.1  1.5 12.
 

29.9 20.9  35.1  

BANEASA -17.4 0 0 19.
 

40.4   40.3  

BARCEA 16.7 0 0 3 46.4   50.6  

BERESTI-MERIA 3.5 0 22.1 14.
 

38 25.5 

BRAHASESTI 12.4 0 0.6 2.2  21  76.2  

BRANISTEA 11.2 10.1 27.9 4.7 37.2 20.1 

BUCIUMENI 44.6 0 0 4.3 56.4 39.3 

CAVADINESTI 43.9 4.5 0 2.6  19.5  73.4  

CERTESTI 36.1 15.3 6.1 3.1 50 25.5 

CORNI 7.0 0 0 6.6 63.9 29.5 

COROD -0.5 17.6 10 8 48.4 16 

COSMESTI -13.5 0 26.1 11.
 

46.6 15.6 

COSTACHE NEGRI 33.9 0 2.7 4 58.7 34.6 

CUCA 10.5  2.9 2.9 28.5 20  45.7  

CUDALBI -1.7 5.7 1.8 4  16.7  71.8  

CUZA VODA 0.0 0 0 4.7 61.5 33.8 

DRAGANESTI -3.8 2 17.9 4 48.3 27.8 

108Sursa datelor:  Fişa localităţii, DJS Galaţi  
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DRAGUSENI 14.1 8.2 0 3.4 64.4 24 

FARTANESTI 6.1 12.4 3.8 4.8 59 20 

FOLTESTI -4.3 2.3 15.2 28.
 

31.1 22.6 

FRUMUSITA -1.3 17.1 3.6 29.
 

35.1 14.5 

FUNDENI 3.7 8.5 12.8 27 36.9 14.8 

GHIDIGENI -5.2 0 32.3 3.5 45.3 18.9 

GOHOR 3.4 0 19 5 44.6 31.4 

GRIVITA 18.4 6.7 6.7 6.7 53.3 26.6 

INDEPENDENTA -4.8 2  17 7.1 9.4  64.5  

IVESTI -13.7 0 30.7 15.
 

35.1 18.6 
JORASTI -15.5 0 0 10.

 
44.9   44.

 
 

LIESTI -15.1 3.1 55.5 5.9 16.5 19 
MASTACANI -11.4 0 2 4 63.4 30.6 

MATCA 4.9  4.2 4.4 48.1 13.2  30.
 

 
MOVILENI 1.6 0 0 6.2 56.9 36.9 
MUNTENI 16.3 0 16.7 22.

 
38.5 22.2 

NAMOLOASA -1.5 0 4.6 4.6 57 33.8 
NEGRILESTI 21.4 0 0 7.4 52.9 39.7 
NICORESTI -5.1 12.2 3 8.4 48.9 27.5 
OANCEA -10.9 0 14 15.

 
36.8 33.4 

PECHEA 3.1 4.7 24.6 5 51.9 13.8 
PISCU -7.2 10.7 5.8 5.8 58.3 19.4 

POIANA 11.5 0 5.2 8.6 50 36.2 
PRIPONESTI -2.9 0 0 5.9 60.3 33.8 

RADESTI -12.7 0 2.1 6.3 54.2 37.4 
REDIU -38.8 0 0 8.2 53.1 38.7 

SCANTEIESTI -1.4 0 1.4 5.8 52.2   40.
 

 
SCHELA 8.1 16.7 3.3 7.5 45.8 26.7 

SENDRENI -2.9  10.1 9.1 10.1 38.2  32.
 

 
SLOBOZIA CONACHI -6.4 9.8 0 15.

 
48 26.5 

SMARDAN -3.1 0 6.5 5.4 63.4 24.7 
SMULTI 1.7 11.5 4.9 18 34.4 31.2 

SUCEVENI -11.4 7.7 2.6 24.
 

35.9 29.5 
SUHURULUI 13.3 0 0 5.9 52.9   41.

 
 

TEPU 45.3 0 29.9 5.1 32.5 32.5 
TUDOR VLADIMIRESCU -17.8 0 12.1 10.

 
47.8 29.3 

TULUCESTI -6.6 29.2 7.6 5.3 36.3 21.6 
UMBRARESTI -5.3 0 26.3 1.7 53.6 18.4 

VALEA MARULUI -20.4 0 2.5 13.
 

56.1 28 
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VANATORI 14 9 0  68.
 

 23
 

4 3 3 8 
VARLEZI 1.5 21.7 0 5.8 43.5 29 

VLADESTI 17.5 0 2.1 8.5 46.8   42.
 

 
 

În profil teritorial, la nivel de UAT, distribuţia salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale în 
2009, relevă configurarea unor categorii de comune, cu profiluri economice diferite. 
În cele cu peste 30% salariaţi în agricultură se poate vorbi de o trecere dinspre agricultura 
de subzistenţă la cea aducătoare de profit: Cuca, Băleni, Şendreni şi Matca. În cele cu peste 64% 
salariaţi în industrie se profilează dezvoltarea unor noi ramuri industriale, aducătoare de venit: 
Independenţa şi Vânători, iar în cele cu peste 40% salariaţi în alte servicii se prefigurează o tendinţă 
de dezvoltare economică pe baza sectorului terţiar: Barcea, Suhurlui, Vlădeşti. Comunele cu peste 
70% salariaţi în învăţământ şi sănătate sunt dependente de regulă de sistemul public, 
demonstrând o slabă dezvoltare a mediului economic privat: Brăhăşeşti, Cavdineşti, Cudalbi. 

Rata şomajului în judeţul Galaţi, care ne arată câţi şomeri revin la 100 de persoane active, creşte 
conform datelor din acelaşi buletin statistic lunar, de la 6,6% în decembrie 2008 la 11,3% în 2009, 
după care urmează o creştere mai redusă în intensitate, până la 9,8% în 2010. Ultima valoare pentru 
acest indicator este apropiată valorii medii europene EU27 (9,6%), pentru acelaşi an. Însă acest 
trend se instalează mai ales pe baza şomajului masculin, deoarece cel feminin scade mai puţin în 
intensitate în aceeaşi perioadă. Până în anul 2011 numărul de şomeri scade cu 21% în judeţul 
Galaţi, de aceea şi rata şomajului va înregistra un recul. 

Fig. 109Evoluția șomajului în Județul Galați

 

 

Comparativ cu mediile regională şi naţională, în figura de mai sus se poate observa că şomajul a fost 
totdeauna o problemă mai acută a judeţului Galaţi, comparativ cu vecinii săi, mai ales după anul 
2000. În profil teritorial, la nivel de UAT, toate uat-urile urbane înregistrează scăderi, cu excepţia 

109 Sursa datelor: INSSE, baza de date TEMPO online 
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comunelor Bălăsești, Băleni, Băneasa, Brahasești, Braniștea, Certești, Costache Negri, Cuza Vodă, 
Drăgănești, Foltești, Fundeni, Ghidiger, Gofor, grivița, Ivești, Matca, Negrilești, Nicolești, Oancea, 
Pechea,Prispu, Poiana, Priponești, Schela, Smârdan, Smulti, Suceveni, Suhurlui, tulucești, Valea 
Mărului, Vânători unde numărul de şomeri crește în intervalul 2010-2013. Tabelul cu evoluţia 
numărului de şomeri indică o diferenţiere a unităţilor administrative pe axa nord-sud, în sud-est 
grupându-se cele cu scăderi, iar în nord-est cele cu creşteri. Comunele cu cele mai mari scăderi, de 
peste 35% sunt: Bălăbănești, Buciumeni, Cavadinești, dragușeni, Fârtănești, Frumușița. 

Fig.110Șomeri înregistrați în județul Galați în perioada 2010-2013 

Localitati 
Perioade 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

JUDETUL GALATI 21292 15673 18069 18817 
 MUNICIPIUL GALATI 5947 4022 3849 3561 
 MUNICIPIUL TECUCI 891 591 645 565 
 ORAS BERESTI 250 196 221 231 
ORAS TIRGU BUJOR 503 331 312 348 
BALABANESTI 191 122 150 163 
 BALASESTI 233 245 278 294 
BALENI 207 191 216 230 
BANEASA 256 142 287 297 
 BARCEA 496 389 411 459 
BERESTI-MERIA 231 170 226 236 
BRAHASESTI 611 525 734 889 
 BRANISTEA 169 121 151 191 
 BUCIUMENI 212 124 168 122 
 CAVADINESTI 322 195 255 281 
 CERTESTI 102 38 119 156 
 CORNI 196 125 151 183 
COROD 201 141 185 103 
COSMESTI 222 155 194 196 
 COSTACHE NEGRI 219 213 247 272 
CUCA 112 56 77 95 
CUDALBI 256 191 199 251 
CUZA VODA 85 85 105 106 
DRAGANESTI 420 308 376 433 
 DRAGUSENI 544 258 301 316 
 FIRTANESTI 368 219 327 299 
 FOLTESTI 189 140 191 204 
 FRUMUSITA 398 349 336 345 
FUNDENI 104 74 100 108 
 GHIDIGENI 692 656 697 790 
 GOHOR 257 207 293 333 

110 Sursa datelor: INSSE, baza de date TEMPO online 
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GRIVITA 361 332 366 378 
 INDEPENDENTA 151 87 131 123 
 IVESTI 263 254 295 364 
 JORASTI 143 108 152 132 
 LIESTI 146 118 160 111 
MASTACANI 216 128 158 186 
 MATCA 99 89 97 111 
 MOVILENI 233 153 213 220 
MUNTENI 418 269 360 367 
 NAMOLOASA 233 189 211 213 
 NEGRILESTI 249 259 328 347 
 NICORESTI 193 172 234 237 
 OANCEA 197 215 207 222 
 PECHEA 206 156 201 275 
 PISCU 184 178 186 201 
 POIANA 57 90 119 141 
PRIPONESTI 72 61 96 120 
 RADESTI 153 86 72 82 
 REDIU 94 43 62 62 
 SCINTEIESTI 262 118 194 214 
 SCHELA 234 222 276 282 
 SENDRENI 90 57 103 77 
 SLOBOZIA CONACHI 172 129 153 157 
 SMIRDAN 116 114 134 145 
 SMULTI 91 69 103 105 
SUCEVENI 78 60 77 102 
 SUHURLUI 50 38 56 61 
 TEPU 148 90 94 120 
 TUDOR VLADIMIRESCU 111 90 110 108 
TULUCESTI 199 176 229 256 
 UMBRARESTI 302 238 255 290 
 VALEA MARULUI 366 328 378 400 
 VINATORI 106 67 99 149 
 VIRLEZI 225 167 226 233 
VLADESTI 190 144 133 169 

Localități unde numărul înregistrat al șomerilor a crescut 

 

La sfârşitul anului 2013 erau înregistraţi în judeţul Galaţi 18817 şomeri, dintre care 40% erau 
femei. Din totalul şomerilor 60% beneficiau de indemnizaţie de şomaj, iar 28% nu beneficiau de 
nici un sprijin. Dintre beneficiarii de indemnizaţie de şomaj, peste 84% erau şomeri cu experienţă 
în muncă, restul neavând experienţă în muncă. 
Structura şomerilor după nivelul de instruire arată că cei cu studii primare, gimnaziale şi profesionale 
erau cei mai mulţi (82%), iar cei care absolviseră un liceu sau o postliceală erau 11,5%. Ponderea 
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şomerilor cu studii universitare creşte de la3,7% în 2008 la 6,2% în 2009 până la 6,5% în 2010. 

Rata şomajului la 31.01.2011 în judeţul Galaţi era 9,66%, în uşoară scădere faţă de luna 
anterioară. La aceeaşi dată, ponderea tinerilor  în numărul total al şomerilor aflaţi în evidenţă 
era de 12,3%. Dintre aceştia 3,43% erau în şomaj de lungă durată, în timp ce 36% din totalul 
adulţilor aflaţi în evidentă erau şomeri de lungă durată. Numai 1,51% din totalul şomerilor 
participau la programe de pregătire profesionale, organizate de AJOFM. Unul dintre efectele 
politicilor macrosociale la nivelul judeţului este subvenţionarea locurilor de muncă pentru 
incadrarea in munca a persoanelor in somaj. În ianuarie 2011, erau 298 angajatori care beneficiau 
de această subvenţie, ceea ce reprezenta un procent aproximativ de 2,3% din totalul angajatorilor. 

Măsurarea sărăciei la nivel de comune este extrem de utilă, nu numai pentru aprecierea nivelului 
de dezvoltare locală a unui grup de UAT-uri, cum este judeţul în cazul de faţă, ci mai ales pentru 
fundamentarea şi prioritizarea proiectelor de dezvoltare locală, ce urmează a fi finanţate. 

„Există două tipuri majore de sărăcie, cea identificată la nivel individual-familial şi cea 
caracteristică pentru comunităţi locale.” În iulie 2009, o echipă de cercetători în coordonarea 
sociologului Dumitru Sandu a publicat noul indice al dezvoltării locale la nivel de comună. Pe scurt, 
Indicele Dezvoltării Comunei (IDC) măsoară gradul de dezvoltare pentru fiecare dintre comune, 
în funcţie de un set de 10 indicatori, grupaţi pe patru dimensiuni: locuire, resurse financiare 
locale, starea de sănătate a populaţiei şi capital economic individual- familial (estimat prin numărul 
de autoturisme pe locuitor). 

Pentru identificarea grupelor majore de sărăcie şi dezvoltare comunitară din mediul rural al 
judeţului Galaţi voi utiliza IDC5, care ne indică poziţia unei comune în cele cinci mari categorii de 
dezvoltare – foarte sărac, sărac, mediu dezvoltat, dezvoltat şi foarte dezvoltat.  

După acest indice, distribuţia comunelor, în funcţie de gradul de dezvoltare locală în anul 
2008, este următoarea: 
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NIVEL DE DEZVOLTARE 

Foarte sarac Sarac Mediu dezvoltat Dezvoltat Foarte 
  

POIANA 
VLADESTI 
CORNI  
BALENI 
RADESTI 
BALASESTI 
MASTACANI 
NAMOLOASA 
JORASTI 
SCANTEIESTI 

 
BANEASA 
BERESTI- 
MERIA 
FARTANESTI 
VARLEZI 
BALABANESTI 
GHIDIGENI 
CERTESTI 
SMULTI 
UMBRARESTI 
CAVADINESTI 
FOLTESTI 
VALEA 
MARULUI 

 
 
 
 

 
CUZA VODA 
COSTACHE 
NEGRI 
GOHOR 
TULUCESTI 
TUDOR 
VLADIMIRESCU 
PECHEA 
DRAGANESTI 
PISCU 
IVESTI 
FUNDENI 
MOVILENI 
CUDALBI 

 
 

 
 

 
COSMESTI 
FRUMUSITA 
NICORESTI 
BARCEA 
GRIVITA 
LIESTI 
INDEPENDENTA 
CUCA 
COROD 
TEPU 
MUNTENI 
SLOBOZIA 
CONACHI 

 
OANCEA 
VANATORI 
SMARDAN 
SENDRENI 
MATCA 

 
Este important de precizat că ordinea din fiecare coloană corespunde gradului de dezvoltare 
comunitară, în funcţie de IDC, de la minim spre maxim. Cu alte cuvinte, dintre comunele cele 
mai sărace din judeţ, Poiana se află într-o situaţie mult mai critică decât comuna Scânteieşti. 
Ierarhizarea judeţelor după acelaşi indice arată că judeţul Galaţi ocupa locul 20 între judeţele 
ţării privind gradul de dezvoltare locală în mediul rural. 
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6. POPULATIA URBANA DIN JUDEȚUL GALAȚI ÎN LEGATURA CU MEDIUL 

6.1. Structura administrativă a județului Galați – elemente de mediu 
 

Județul Galați are următoarea împărțire administrativa: 2 municipii ( Galați şi Tecuci), 2 orașe 

(Berești şi Târgu Bujor) şi 61 comune (180 sate componente).  

Suprafața localităților urbane din județ se prezintă astfel:  Galați =32 km2 (vezi fig. 1), Tecuci =14 km2 

(vezi fig. 2), Berești = 2 km2  (vezi fig. 3) şi Târgu Bujor = 2 km2 (vezi fig. 4).; 

 

Municipiul Galaţi este situat în sud-estul Câmpiei Covurluiului, pe malul stâng al Dunării, pe trei 

terase ale acestuia, de la 4 pană la 35 m altitudine, la 7 km aval de confluenţa Siretului cu Dunărea 

şi la 150 km amonte de vărsarea Dunării în Marea Neagră (Planul Local De Dezvoltare Durabila a 

Municipiului Galați, 2002). 

 
Fig. 111 Localizarea geografica a Municipiului Galați  

Municipiul Tecuci 

111 Sursa: date ANCPI  prelucrare GIS 
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Amplasat în partea de nord a Câmpiei Tecuciului, parte componentă a Câmpiei Române, Municipiul 

Tecuci este al doilea oraş ca mărime în cadrul judeţului, după Galaţi, situându-se la 85 km N - V faţă 

de acesta. Relieful pe care se găseşte amplasamentul cuprinde o regiune de coline, dealuri şi  

platouri aparţinând dealurilor Movila Veche şi Gaciului aparţinând Podişului Covurlui, care 

reprezintă cea mai sudică parte a Podişului Moldovenesc (RM PUZ Unitatea Militarӑ 01589 

Municipiul Tecuci, 2013). 

 
Fig.112 Localizarea geografica a Municipiului Tecuci  

 

112 Sursa: date ANCPI  prelucrare GIS 
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Orașul Berești reprezintă unitatea administrativ – teritoriala de baza, la limita de N-E a județului 

Galați, care cuprinde populația urbana reunita prin comunitate de interese şi  tradiții. Orașul Berești 

a rezultat prin reorganizarea comunei Bereşti, fiind declarat  în anul 1968 datorita imperativelor 

politico–administrative ale etapei istorice respective, ca urmare a organizării administrative a 

teritoriului României, aprobata prin Legea nr. 2/1968, având în componenta sa numai localitatea 

Bereşti, fără sate componente (http://www.orasulBerești.ro/, noiembrie 2014). 

 
Fig.113 Localizarea geografica a oraşului Berești  

Orașul Târgul Bujor 

113 Sursa: date ANCPI  prelucrare GIS 
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Orașul este situat în partea central-estica a județului Galați,la 55 km distanta de municipiul Galați şi 

la 55 km distanta de municipiul Bârlad. Oraşul se poziționează după altitudine, poziție şi  

particularități de relief în unitatea geomorfologica numita Podișul Covurluiului.  

Acesta este alcătuit din pietrișuri şi  nisipuri cu intercalații de argile, caracterizat prin paralelismul 

dealurilor şi  văilor cu direcția nord-sud. Văile au fundul plat, destul de larg şi  mlăștinos. Se remarca 

şi  vai cu versanți abrupți care sunt supuși puternic degradării la torente. 

Apele curgătoare se încadrează în tipul de regiune continental accentuat. Specific dealurilor şi 

podișurilor Moldovei, acestea au scurgere predominanta în sezonul de primăvara şi viituri în timpul 

verii şi al toamnei.  

Cea mai importanta apa curgătoare din zona este pariul Chineja, care se varsă în lacul Brateș, de-a 

lungul acestui parau desfășurându-se un șes format din terase locale de lunca, ce conțin plantații de 

salcie şi plop (http://www.municipiultecuci.ro/tecuci.html, noiembrie 2014). 

 
Fig. 114 Localizarea geografica a oraşului Berești  

114 Sursa: date ANCPI  prelucrare GIS 
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6.2. Ariile naturale protejate în relația cu populația urbană 
6.2.1. Ariile naturale protejate din județul Galați în relația cu populația urbană 

Așezările umane reprezintă sisteme ecologice complexe create de populațiile umane, forma 

superioara de organizare a colectivităților umane în care se realizează activități diverse pe baza unor 

consumuri mari de materie şi  energie. Odată cu așezările urbane a apărut şi  mediul de viața urban 

cu întregul sau complex de probleme legate de managementul acestora şi  amplificate de 

necesitatea stringenta a tranziției socio - economice către o dezvoltare durabila (Săndulescu A. G. 

2012).  

Dezvoltarea societății a atras cu sine însă şi  o serie de modificări a compoziției şi structurii 

ecologice, respectiv a capacităţii productive şi de suport a biodiversităţii, materializate astfel: 

• Extinderea şi intensificarea sistemelor de producţie agricole prin transformarea unor 

ecosisteme naturale sau semi-naturale în terenuri arabile şi amenajarea lor pentru 

aplicarea tehnologiilor de producţie intensivă (luncile inundabile ale râurilor principale 

şi în special lunca Dunării au fost îndiguite şi transformate în ecosisteme agricole 

intensive în proporţie de 20-80%; o mare parte din păşunile cu vegetaţie de stepă şi a 

terenurilor cu exces de umiditate au fost transformate în terenuri arabile; perdelele 

forestiere şi multe corpuri de pădure din zona de câmpie sau din luncile râurilor au fost 

defrişate etc.); 

• Industrializarea rapidă prin dezvoltarea infrastructurii de producţie în mari unităţi, cu 

precădere în sectoarele metalurgiei feroase şi neferoase, industriei chimice şi 

petrochimice, construcţiilor de maşini a antrenat creşterea consumului de resurse 

neregenerabile (minerale şi energetice) din surse autohtone şi externe, contribuind 

masiv la poluarea aerului, apelor de suprafaţă şi subterane şi a solului; la aceasta s-a 

adăugat poluarea directă şi indirectă cauzată de gestionarea defectuoasă a instalaţiilor 

de depoluare sau chiar lipsa acestora în cadrul capacităţilor de producţie din marea 

industrie, inclusiv cea a cimentului, îngrăşămintelor chimice şi pesticidelor; 

• Supraexploatarea pădurilor naturale, având drept consecinţă apariţia unor 

dezechilibre ecologice în multe din bazinele hidrografice montane;  

• Executarea de lucrări hidrotehnice ample pentru crearea acumulărilor de apă şi 

protecţia împotriva inundaţiilor;  
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• Creşterea capacităţii de producţie a energiei electrice, inclusiv în centrale 

termoelectrice mari, bazate pe consumul de cărbune inferior;  

• Dezvoltarea urbană şi transferul de populaţie din mediul rural, însoţite de măsuri 

insuficiente pentru colectarea şi tratarea corespunzătoare a deşeurilor şi apelor uzate; 

• Dezvoltarea infrastructurii de transport, cu accent pe cel feroviar, fluvial şi maritim în 

condiţiile menţinerii unui parc de mijloace de transport, inclusiv auto, învechite fizic şi 

moral;  

• Extinderea activităţilor de minerit la suprafaţă şi extinderea suprafeţelor ocupate 

dehaldele de steril fără ecologizarea acestora; 

• Supraexploatarea resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile pentru a alimenta 

procesele de producţie din economie; 

• Utilizarea unor tehnici de extragere a metalelor preţioase cu efecte negative 

semnificative asupra mediului în general, sănătății oamenilor şi naturii (de ex. 

utilizarea cianurii în extragerea aurului); 

• Introducerea deliberată sau accidentală de specii alohtone în ecosistemele naturale 

sau agricole; 

• Eliminarea din alimentaţia umană a unor specii de plante (lintea, meiul, năutul etc.) şi 

orientarea culturilor agricole spre monocultură, în sole extinse. 

O măsură de baza în rezolvarea acestor probleme a fost instituirii Rețelei Natura 2000. Realizarea 

reţelei Natura 2000 s-a realizat prin implementarea a două acte normative europene: 

• Directiva „Păsări” - Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice, 

• Directiva „Habitate” - Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a 

speciilor de plante şi animale sălbatice. 

 

Conform legislaţiei româneşti, zonele incluse în reţeaua Natura 2000 sunt arii protejate şi se 

încadrează în următoarele categorii:  

- situri de importanţă comunitară  

- arii speciale de conservare  

- arii de protecţie specială avifaunistică  
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Ariile protejate au ca scop principal conservarea şi protecţia naturii şi a valorilor culturale, sunt 

importante pentru toate segmentele societăţii. Au potenţial deosebit pentru a deveni modele de 

dezvoltare armonioasă a societăţii umane, deoarece în aceste arii se promovează, mai mult decât 

în alte zone, managementul durabil al resurselor naturale şi culturale (Stanciu E., Florescu F., 2009). 

În judeţul Galați sunt intalnite următoarele grupe de arii protejate: 

Fig.5115 Grupele de arii naturale protejate întâlnite în județul Galați  

 

Rețeaua de arii protejate a județului  Galați cuprinde: 

-14 Siturile de Importanţă Comunitară (declarate prin  Ordinul nr. 2387/2011 pentru 

modificarea Ordinului nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a 

siturilor de importantă comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în 

România). 

- 5 Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică (declarate prin H.G. nr. 971/2011 de modificare 

şi  completare a H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca 

parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România). 

- 16 Rezervații Naturale Protejate(declarate prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000),  

- 1 Parc Natural (declarat prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000),  

- 6 Arii Naturale Protejate de Interes Județean (instituite prin Hotărârea Consiliului județului  

Galați nr. 46/1994 privind instituirea regimului de protecție oficială a unor zone  şi  monumente, pe 

115 Sursa:prelucrare personală 
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Parcuri Nationale 
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teritoriul județului  Galați). Dintre categoriile de arii naturale protejate existente pe teritoriul 

județului  Galați,doar o parte din acestea se afla în zona urbana a județului Galați, şi anume: 

 

Tabel 5,Ariile naturale protejate situate în zona urbana a județului Galați 

Nr. 
Crt. 

Denumire arie naturală 
protejata 

Suprafață  
(ha) 

Tipul ariei naturale protejate Localizare zona 
urbana 

1 R0SPA0121 Lacul Brateş 15681,700 SPA Municipiul Galați 
2 2.405 Locul fosilifer 

Tirighina - Barboși 1,48 Rezervația naturală protejata Municipiul Galați 

3 2.406 Locul fosilifer Rateş 6,69 Rezervația naturală protejata Municipiul Tecuci 
4 2.413 Locul fosilifer Bereşti 71,40 Rezervația naturală protejata Orașul Berești 
5 ROSCI0315 Lunca Chineja 945 SCI Orașul Târgul Bujor  
6 Parcul Natural Lunca Joasa 

a Prutului 5851,700 Parc Natural Municipiul Galați 

7  R0SPA0130 Mata – Cârja - 
Rădeanu 

1949,934 SPA Orașul Bereşti,Orașul 
Târgu - Bujor 

8 Grădina Botanică 22.2 Arie naturală protejata de 
interes local 

Municipiul Galați 

9 Grădina Publică 16 Arie naturală protejata de 
interes local 

Municipiul Galați 

10 Faleza Dunării 30 Arie naturală protejata de 
interes local 

Municipiul Galați 

11 Parcul CFR 2.92 Arie naturală protejata de 
interes local 

Municipiul Galați 

12 Parcul Eminescu 0.8 Arie naturală protejata de 
interes local 

Municipiul Galați 

13 Parc Turnul TV 0.6 Arie naturală protejata de 
interes local 

Municipiul Galați 

14 2.410 Ostrovul Prut 
 55,3 Arie naturală protejata de 

interes local 
Municipiul Galați 

15 R0SPA0031  Delta Dunării şi 
Complexul Razim - Sinoie 770,000 SPA Municipiul Galați 

Ministerul Mediului şi  Schimbărilor Climatice, Lista siturilor Natura 2000, noiembrie 2014 

În figurile de mai jos sunt prezentate ariilor naturale protejate în raport cu cele patru așezări urbane. 
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Fig. 116 Ariile naturale protejate aflate în zona urbana Municipiul Galați  

116 Prelucrare GIS 
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Fig. 117 Ariile naturale protejate aflate în zona urbană Târgul Bujor  

117Prelucrare GIS  
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Fig. 118Ariile naturale protejate aflate în zona urbană Berești  

118 Prelucrare GIS 
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Fig. 119Ariile naturale protejate aflate în zona urbană Tecuci  

119 Prelucrare GIS 
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În relație cu zonele urbane mai exista şi un număr de ariile naturale protejate aflate în apropriere 

de zona urbana a județului  Galați,fapt pentru care ariile protejate şi localnicii se pot ajuta reciproc 

şi pot deveni avocaţi ai necesităţilor fiecăruia dintre ei: comunităţile locale pot beneficia financiar şi 

în alte moduri de pe urma ariilor protejate iar ariile protejate pot beneficia de pe urma implicării 

localnicilor în planificare şi  management: ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior, ROSCI0139 Pădurea 

Breana - Roşcani, ROSCI0134 Pădurea Balta-Munteni, ROSCI0175 Pădurea Tălăşmani, R0SPA0130 

Mata – Cârja – Rădeanu, ROSCI0105 Lunca Joasă a Prutului, ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior, 

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior şi  ROSPA0070 Lunca Prutului – Vlădesti – Frumusita. 

 
Fig 120 Siturile de importanta comunitara aflate în apropriere de zona urbana a județului  Galați 

120 Prelucrare GIS 
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Fig. 121 Siturile de importanta avifaunistică aflate în apropriere de zona urbana a județului Galați 

121 Prelucrare GIS 
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SCURTA DESCRIERE ARII NATURALE PROTEJATE AFLATE în ZONA URBANA 

R0SPA0121 Lacul Brateş 

Situl de protecţie specială avifaunistică Lacul Brateş se situează în partea de est a municipiului Galați 

fiind localizată prin coordonatele: longitudine 28.131944 şi  latitudine 45.511389 cu o suprafaţă de 

15.681,7 hectare. 

 

Tabel 6 Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC  

Cod Specie Populație 
Rezidenta  

Reprodu
cere Iernat Pasaj Sit 

Pop. Conserv. Izolare Global 

A019 Pelecanus 
onocrotalus  - - - 280-320i C C B C 

A097 Falco vespertinus  10-15 p   C B C C 

A196 Chlidonias hybridus  200-320 
p  1500-

3000 I B B C B 

A197 Chlidonias niger  35-50 p   B B C C 
A396 Branta ruficollis   0-500 i  C B C C 

 

Legenda - Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezenta 

Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare 

(conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, 

B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de 

răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă. 

 

Tabel 7Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 

79/409/CEE  

Cod Specie Populaţie 
Rezidenta  Cuibărit Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv Izolare Global 

A-41 Anser 
albiforms   2000-

3000 i 8000- 18000 i B C C C 

A052 Anas crecca  - -  2000- 2500i C B C C 

A050 Anas penelope  - - - 100-150 i C B C B 

A053 Anas 
platyrhynchos  - - - 1000-1300i C B C C 

A125 Fulica atra  - - - 8000 - 10000i C B C C 

174 
 

http://www.tooarchitects.ro/


 
S.C. TOO ARCHITECTS S.R.L. 
J/40/3293/11.03.2009   
CUI : 25267900 
18,Donici Street  Bucharest RO 
tel:     0040 372 755 862 
fax:     0040 372 755 861 
email : office@tooarchitects.ro 
www.tooarchitects.ro 

 
URBEPROIECT & FIDES – members of TOOARCHITECTS GROUP 

A459 Larus 
cachinnans  - - - 3000-4000i C B C C 

A179 Larus 
ridibundus  - - - 1000-1200i C B C C 

 

Legenda - Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă 

Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare 

(conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă, Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, 

B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de 

răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă. 

 

2.405 Locul fosilifer Tirighina – Barboşi 

Arie de importantă paleontologică şi  istorică deosebită. Rezervația este situată pe teritoriul 

administrativ al oraşului Galați  (la 300 m N de gara Barboși cu o suprafaţă de circa 1 ha, cuprinzând 

fosile de moluşte din faza Euxinului vechi (cu aproximativ 400000 ani în urmă). 

 

2.406 Locul fosilifer Rateş 

Rezervația este situată la limita de est a intravilanului Tecuci, la sud de DJ 251, imediat ce 

traversează brațul – Rateș - afluent al râului Bârlad. În terasele aluvionare ale acestor terase au fost 

descoperite fosile ale unor specii de mamifere cuaternare: Elepbas primigenius, Coelodonta 

antiquita, Bison priscus etc.  
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Rezervaţia, în suprafaţă de 2 ha, a fost propusă şi fondată în anul 1967 prin Decizia nr. 1063 a 

Consiliului Popular al Raionului Tecuci şi  confirmată în anul 1973 prin Decizia nr. 155 a Consiliului 

Popular Judeţean Galaţi. Această rezervaţie adăposteşte fosile ale faunei cuaternare de climat cald, 

dar şi rece, corespunzătoare perioadelor glaciare şi interglaciare. Dintre animalele fosile 

menţionăm: mamutul (Elephas meridionalis), rinocerul lânos (Coelodonta antiquitatis), bourul (Bos 

primigenius), zimbrul (Bison priscus), cămila (Camelus sp.) etc. Fosilele sunt cantonate în straturile 

de nisip şi marne argiloasc care conţin şi importante cantităţi de pietrişuri. 

 

2.413 Locul fosilifer Bereşti 

În raza Unității de Producție V Berești găsim Rezervația Naturală "Locul fosilifer Berești" pe o 

suprafață de 43,8 ha localizată în parcele (u.a.) 14A,B,C,D,E, 15B,C,D,E,F,G, 16A,B,C. În aceste 

arborete este interzisă prin lege şi  nu sunt prevăzute lucrări de recoltarea de masă lemnoasă, 

inclusiv prin tăieri precum şi alte activități care ar putea deregla echilibru ecologic (pășunat, turism 

sau fertilizări). 

 

ROSCI0315 Lunca Chineja 

Aria este situată în regiunea biogeografică stepică pe regiunea administrativă a județului  Galați 

şi  are o suprafață de 945 de ha. Aria este situată în totalitate pe teritoriul administrativ al județului  

Galați. Altitudinea este cuprinsă între 3 şi  53 m maxim. 

Calitate şi  importantă - zonă la limita dintre regiunile biogeografice stepică şi  continentale, 

importantă datorită prezentei speciei de interes conservativ Lutra lutra dar şi a altor trei specii de 

amfibieni de interes conservativ - Bombina bombina, Emys orbicularis, Triturus dobrogicus dar şi  

datorită prezentei aici a unui număr de alte 14 specii importante de reptile şi amfibieni. 

Speciile de mamifere, amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: 
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Tabel 8 Speciile de mamifere, amfibieni şi  reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 

92/43/CEE 

Cod Denumire 
habitate 

Populație Rezidentă 
Reproducere 

Iernat Pasaj Sit. 
Pop. 

Concerv. Supr.rel Izolare  Global 

Mamifere 
1355 Lutra Lutra  P    C B C B 
Amfibieni şi  reptile 
1188 Bombina 

Bombina 
 P    C B C B 

1220 Emys 
orbicularis 

 P    C B C B 

1993 Triturus 
dobrogicus 

 P    C B C B 

ROSCI0105 Lunca Joasa a Prutului 

Lunca Joasă a Prutului este situată în regiune biogeografică stepică cu o suprafață de 5.852 ha 

pe teritoriul județului Galați. Vegetația luncii Prutului este reprezentată prin formațiuni vegetale 

naturale de pajiști şi pădure, specifice solurilor aluviale. Pajiștile sunt alcătuite din specii mezofile şi 

mezohidrofile reprezentate prin graminee. Vegetația lemnoasă este formată mai ales din esențe 

moi. Vegetația palustră este compusă din Carex riparia, Scirpus sylvaticus, Typha latifolia, 

Phragmites communis, Equisetum arvense, Mentha aquatica etc. Din punct de vedere avifaunistic 

bazinul hidrografic al Prutului inferior reprezintă o zonă importantă, aici fiind înregistrate 

importante efective de păsări acvatice în timpul migrației, cum ar fi: ardeide (Ardeola ralloides, 

Egretta garzetta, Egreta alba, Ardea purpurea), ciconiide (Ciconia nigra, Ciconia ciconia), 

threskiornithide (Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia), anatide (Cygnus olor, Anser albifrons, 

Anser erythropus, Anser anser, Anas crecca, Anas querquedula, Aythya ferina, Aythya nyroca), ralide 

(Fulica atra).  

În ceea ce privește speciile de faună incluse în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE, 

acestea sunt: Mamifere: Sicista subtilis; Amfibieni şi  reptile: Bombina bombina, Triturus dobrogicus, 

Emys orbicularis; Pesti: Aspius aspius, Misgurnus fossilis, Cobitis taenia, Pelecus cultratus, Rhodeus 

sericeus amarus, Zingel streber, Zingel zingel, Gobio kessleri, Gymnocephalus schraetzer; 

Nevertebrate: Callimorpha quadripunctaria; 

 

Delta Dunării 
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Delta Dunării este situată pe teritoriul județului  Galați (<1%), județul Tulcea şi județul Constanța. 

Până acum au fost inventariate 1.642 specii de plante şi 3.768 specii de animale, dintre care circa 

1.530 specii de insecte, 70 specii de melci, 190 specii de pești, 16 specii de reptile, 8 specii de 

broaște, 325 specii de păsări şi 34 specii de mamifere. 

 Amintim dintre plante – endemitele Centaurea pontica şi  Centaurea jankae, orhideele (Orchis 

elegans, Platantera bifolia, Anacamptis pyramidalis), liana grecească (Periploca graeca), volbura de 

nisip (Convolvulus persicus), dintre insecte fluturii iris (Apatura metis, Rhiparioides metelkana, 

Catocala elocata, Arctia villica, Thersamonia dispar), dintre coleoptere Oryctes nasicornis, 

mantodeul Empusa fasciata şi  ortopterul Saga pedo.  

 

Rezervația naturală Ostrovul Prut 

Rezervaţia este situată pe fluviul Dunărea, în dreptul gurii de vărsare a Prutului în fluviu, pe raza 

administrativă a municipiului Galaţi. Propriu-zis, despleteşte Dunărea în două braţe, cel nordic fiind 

navigabil.  

Are o suprafaţa de 62,00 ha. În aria protejată Ostrovul Prut (insula Cărăusul) se găseşte un amestec 

de salcie albă indigenă cu plop alb şi  plop negru de asemenea indigeni, reprezentând un important 

rezervor genetic pentru speciile caracteristice tipurilor naturale de pădure care se întindeau 

odinioară pe întreaga luncă a Prutului inferior şi  în Lunca Dunării.  

Se găsesc numeroase specii de păsări migratore aflate în pasaj înspre şi dinspre Delta Dunării, dar şi 

specii nemigratore: Egretta alba (egreta), Ardea cinerea (stârc cenuşiu), Ardea purpurea (stârc roşu), 

Circus aeroginpsus (erete de stuf), Larus ridibundus (pescăruş râzător), Anas platyrhynchos (raţa 

mare), Dendrocopus minor (ciocănitoarea pestriţă mică).  

 

Grădina Botanică 

A fost înființată în anul 1990 ca secție a unei noi instituții muzeale „Complexul Muzeal de Științele 

Naturii”. Este situată pe strada Regimentului 11 – Siret, nr. 6A, Municipiul Galați. 

Grădina Botanică oferă o noutate prin prisma colecțiilor sale de specii de Rosarium (peste 4000 de 

trandafiri), colecția de plante tropicale şi subtropicale (cactuși, euforbii, palmieri, crotoni, muscate, 
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begonii etc.), grădina japoneză (cuprinde lampoinul, cascada, lacul şi nuferii de pe suprafata apei, 

fiind usor de văzut), floră ornamentală, floră medicinală şi sere. 

 

Grădina Publică 

Grădina publică este localizată pe strada Domnească, vis-a-vis de fostul Muzeu de Artă vizuală. Este 

cel mai mare parc al oraşului Galați,fiind un monument de artă peisagistică având o suprafață de 

7.62 ha. 

 

Faleza Dunării 

Se întinde de-a lungul Bulevardului Marii Uniri având suprafața de 30 ha. Pe faleză au fost realizate 

cele 24 de lucrări unice de artă monumentală în timpul Simpozionului National de sculptură în metal, 

care împletește metalul prelucrat artistic cu peisajul natural al fluviului.   

 

Parcul CFR. Parcul închide strada Domnească şi este mărginit de străzile Prundului şi Brateș, dar şi 

de calea ferată, având în prezent o suprafață de 2.92 ha. Inițial a purtat denumirea de „Asnal”. Piesa 

cea mai importantă din parc, o reprezintă Grota şi Pavilionul rustic. Pavilionul este construit din 

beton armat, iar finisajul imită coaja de copac. 

 

Parcul Eminescu 

Parcul a fost amenajat între anii 1880 şi 1881. în prezent figurează în lista monumentelor istorice. 

Plantarea arborilor s-a realizat cu sprijinul primăriei (primar în acea perioadă - Constantin Ressu). 

 

Parc Turnul TV 

Parcul face parte din patrimoniul judeţean protejat şi are o suprafață de 0.6 ha. Denumirea parcului 

este dată de prezenta Turnului TV. Turnul de Televiziune Galați este un turn din beton cu o înălțime 

de 130 metri, folosit pentru transmisia FM şi  TV. 
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6.2.2. Impactul asupra mediului  
Zonele protejate sunt esenţiale în conservarea varietăţii biologice şi în atingerea obiectivelor 

comunităţii. În întreaga lume în ultimele anii s-a înregistrat o creștere a numărului de zone protejate, 

dar asigurarea unei administrări potrivite pentru realizarea unor potenţiale beneficii pentru 

comunitate rămâne o problemă majoră în multe locuri (Davey A., 2000). 

Ariile protejate sunt esenţiale în conservarea capitalului natural şi cultural întrucât includ cele mai 

reprezentative şi semnificative zone din punct de vedere al biodiversităţii, al valorilor naturale şi 

culturale asociate. 

Înfiinţarea de arii protejate şi managementul eficient al acestora reprezintă o necesitate deoarece 

(Stanciu E., Florescu F., 2009): 

•  reprezintă cel mai eficient mod de conservare in-situ, întrucât fiind desemnate adesea pe 

suprafeţe relativ mari, pot include ecosisteme naturale şi seminaturale reprezentative şi permit 

conservarea şi monitorizarea lor, 

•  sunt zone model, unde acţiunile eficiente de conservare a ecosistemelor naturale şi 

seminaturale, inclusiv prin utilizare durabilă, pot demonstra că, menţinerea într-o stare 

corespunzătoare a componentelor capitalului natural permite asigurarea resurselor şi serviciilor ce 

stau la baza dezvoltării socio-economice durabile, 

•  sunt adevărate „laboratoare”, în care acţiunile de protecţie strictă sau management activ cu 

scop de conservare a biodiversităţii permit acumularea de cunoştinţe valoroase fie cu privire la 

procesele naturale, fie pentru găsirea „formulelor” eficiente pentru asigurarea tranziţiei de la o 

dezvoltare economică concentrată pe profit la un model de dezvoltare durabilă. 
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6.2.3. Concluzii 

Natura reprezintă suportul vieţii şi al dezvoltării economice, ca resursă regenerabilă, dar şi motiv 

de bucurie şi relaxare, fiind mereu supusă la presiuni şi ameninţări prin dezvoltare umană. 

Protecţia naturii împreună cu oamenii şi pentru oameni este de o importanţă capitală pentru orice 

comunitate, indiferent de mărime. Grija pentru mediu, în special pentru consumul de apă şi 

energie, necesită abordări şi modele noi de viaţă urbană, bazate pe politici şi practici ecologice 

raţionale, care au ca scop dezvoltarea durabilităţii şi a calităţii vieţii urbane.  

Activităţile din mediul urban constituie surse de poluare pentru toţi factorii de mediu, de aceea 

aceste activităţi trebuie controlate şi dirijate, astfel încât să se reducă la minim impactul asupra 

mediului. Factorii de mediu aerul, apa, solul, flora, fauna suferă în continuare, sub impactul 

activităţii umane, modificări cantitative şi calitative deosebite. Dezvoltarea urbană transformă 

esenţa multor zone naturale şi  pe de alta parte, urbanizarea furnizează beneficii care pot spori 

calitatea vieţii al zonelor urbane.  

În dorința de a se bucura de viață în condiții naturale, comunitățile urbane sunt fascinate de un 

stil de viață mai liniștit, cu hrană sănătoasă şi aer curat, spiritualitate bogată şi tradiții, care sunt 

încă atât de vii pe aceste meleagurile județului Galați. 

În județul Galați, populația urbana petrece foarte mult timp în zone turistice asociate ariilor 

naturale protejate, apreciind astfel valorile şi  beneficiile oferite de acestea, putând să 

conviețuiască cu natura şi să adopte o educație ecologica adecvata, care va face posibila armonia 

dintre populație şi mediul înconjurător. 

 Se va învață faptul că: 

- creşterea calităţii vieţii şi a mediului în comunităţile umane, 
- dezvoltarea nu înseamnă neapărat distrugerea naturii, 

-  prin metodele adecvate se va dezvolta o economie bazata pe utilizarea durabila a 

resurselor de mediu, 

- ariile naturale protejate sunt esențiale în conservarea capitatului natural şi cultural. 

  

181 
 

http://www.tooarchitects.ro/


 
S.C. TOO ARCHITECTS S.R.L. 
J/40/3293/11.03.2009   
CUI : 25267900 
18,Donici Street  Bucharest RO 
tel:     0040 372 755 862 
fax:     0040 372 755 861 
email : office@tooarchitects.ro 
www.tooarchitects.ro 

 
URBEPROIECT & FIDES – members of TOOARCHITECTS GROUP 

2.3. Activitățile specifice privind turismul, recreere în mediul urban 

2.3.1. Turismul şi activitățile de recreere în mediul urban 

Turismul reprezintă o componentă majoră a vieţii economice şi sociale. Turismul poate contribui la 

atingerea dezvoltării durabile, în momentul în care, operează cu capacități naturale pentru 

regenerarea şi viitorul productivității resurselor naturale, când recunoaște contribuția populației şi 

a comunităților, a tradițiilor şi stilurilor de viață, când lucrează cu experiențe turistice, când acceptă 

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

ale turismului şi când este ghidat de dorințele populației locale şi ale comunităților gazdă 

http://bsc.smebg.net/ecotourguide/ro/resources/module_4.pdf, noiembrie 2014). 

Turismul poate susţine dezvoltarea durabilă a zonelor protejate în care din ce în ce mai mulţi  

turişti vin să caute, să înţeleagă şi să se bucure de mediul natural. Turismul poate şi trebuie să 

sprijine protecţia resurselor naturale, populaţia locală şi factorii decidenţi au realizat, în timp, 

valoarea acestui patrimoniu şi doresc să îl conserve (Stanciu E., 2013). 

Conform studiului privind potenţialul turistic al judeţului Galaţi, “Identificare şi clasificare a 

formelor de turism practicabile în judeţul Galaţi, vizând dezvoltarea durabilă a teritoriului” au fost 

identificate un număr de şapte forme de turism practicabile în Judeţul Galaţi:  

• Turismul urban  

• Turismul rural/agroturismul  

• Turismul cultural religios  

• Turismul de afaceri  

• Ecoturismul  

• Turismul de weekend  

• Turismul cu caracter special 

Turismul în zona urbana a județului se referă în general la petrecerea timpului liber sau a vacanţelor 

în oraşe pentru vizitarea acestora sau pentru desfăşurarea unor activităţi diverse cum sunt 

vizionarea de spectacole, expoziţii etc. Datorită acestei accepţiuni el are o sferă de cuprindere 

extrem de largă şi deci este destul de dificil de particularizat în raport cu alte forme de turism. De 

regulă proporţia turismului urban intern deţine cote superioare celui internaţional. La toate acestea 

este necesar de adăugat că circa 80% din vizitele la oraş reprezintă  36 turism urban pur iar 20% este 
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turism complementar, vizitarea zonelor urbane fiind asociată altor forme de petrecere a vacanţei 

(litoral, munte, circuite).  

Realizarea turismului urban se poate realiza prin prisma obiectivelor turistice reprezentative, un 

număr 263 de monumente istorice şi un număr de 15 arii naturale protejate aflate în imediata 

apropriere de cele 4 zone urbane ale județului Galați. Prezenţa a numeroase monumente cu 

elemente de unicitate şi valoare deosebită (situri arheologice, așezări, biserici, clădiri interbelice 

publice şi particulare, etc.) constituie un potenţial al judeţului, rezervă şi alternativă de dezvoltare 

în condiţiile unei valorificări integrate, care să aibă în vedere conservarea şi protejarea acestora. 

Municipiul Galaţi dispune de teatre cu tradiţie şi prestigiu, cum ar fi: Teatrul Dramatic şi Fani Tardini, 

Teatrul Muzical şi  Nae Leonard, Teatrul de păpuşi şi Guliver. 

În tabelul de mai jos sunt prezente cele mai importante din monumentele istorice din județul 

Galați,în zona urbana:  

 

Tabel.9 Principalele elemente ale patrimoniul antropic construit din județul Galati 

 
Nr 
crt. 

 
Cod LMI 

 
Denumire 

 
Localizare 

 
Adresa 

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

Situl arheologic de pe 
promontoriul 
"Precista" Galați 

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

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

Situl arheologic de la 
Barboși - Galați 

Municipiul Galați Promontoriul "Tirighina" şi  
versanții de la V de acesta, 
la 300 m N de gara Barboși 

26 GL-II-m-B-
02999 

Cavoul dr. Aristide 
Serfioti 

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

27 GL-II-m-B-
03007 

Casa Cuza Vodă, azi 
Muzeul Județean de 
Istorie 

Municipiul Galați Str. Cuza Alexandru Ioan 
80 

28 GL-II-m-B-
03036 

Palatul Episcopal, azi 
Muzeul de Artă 

Municipiul Galați Str. Domnească 141 

29 GL-II-m-B-
03045 

Farmacia Tinc Municipiul Galați Str. Eroilor 64 
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30 GL-II-m-B-
03046 

Casa Cavalioti, azi 
Muzeul Județean de 
Istorie 

Municipiul Galați Str. Fotea Iancu, maior 2 

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

Municipiul Galați Aleea Mavromol 12 

31 GL-II-m-A-
03066.01 

Biserica cu turn 
fortificat "Adormirea 
Maicii Domnului" - 
Precista 

Municipiul Galați Str. Roșiori 2 

Sursa: Ministerul Culturii - Lista Monumentelor Istorice (2010) 

În ceea ce privește în obiectivele de interes local în Municipiul Galați întâlnim: 

 Muzeul de ştiinţe ale naturii: Planetariul, Acvariul, Grădina Botanică.  

 Muzeul de Istorie a fost inaugurat la 24 ianuarie 1939, cu ocazia celei  de-a 80-a aniversare a 

Unirii Principatelor Române, în casa care a aparţinut  familiei Cuza şi unde Alexandru Ioan Cuza 

a trăit în perioada în care a fost  pârcălabul Galațiului.  

 Casa Memorială Alexandru Ioan Cuza e construită pe locul fostei case a pârcălabului de Galaţi, 

de Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al  României (1859 - 1866). Cuprinde o expoziţie 

permanentă dedicată domnitorului, precum şi  reconstituirea ambientului gălăţean de la 

sfârşitul sec.  al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea.  

 Muzeul de artă vizuală este primul muzeu de artă contemporană românească din ţară.  

 Biserica fortificată "Sfânta Precista" este construcţia cea mai veche din Galați,fiind sfinţită ca 

lăcaş de cult în septembrie 1647, în timpul domnitorului Vasile Lupu cu arhitectură românească 

şi elemente specific.  

 Biserica Romano-Catolică: monument construit în anul 1844 şi extins în anul 1873.  

 Biserica Greacă: ce datează din 1866 când se pune piatra de temelie a bisericii cu hramul 

"Schimbarea la Faţă".  

 Catedrala Ortodoxă a fost ridicată între 1906-1917, după planurile arhitecţilor Petre Antonescu 

şi  Ştefan Burcuş, construcţia se detaşează în planul arhitectural gălăţean, fiind concepută în stil 

muntenesc.  

 Biserica Mavromol („Stânca neagră” în greacă) se află pe locul fostei mănăstiri Mavromol 

poartă hramul Adormirea Maicii Domnului şi  a fost construită în 1669 de Gheorghe Duca şi 
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refăcută de fiul său între 1700-1703, păstrând picturi murale interioare valoroase refăcute între 

1973-1975.  

 Biserica Vovidenia: Monument istoric şi de arhitectură ridicat în anul 1790, pe locul unde mai 

fusese o biserică. A fost arsă şi distrusă complet în anul 1821, restaurarea încheindu-se în anul 

1851. Aici se află mormântul Smarandei Cuza, mama domnitorului Alexandru Ioan Cuza.  

 Biserica Sf. Spiridon datează din anul 1817 ce prezintă elemente valoroase de construcţii şi  

icoane. 

 

Zone de importanta turistica în Municipiul Tecuci 

Orașul Tecuci concentrează o serie de obiecte ale fondului turistic cultural. Muzeul mixt din oraş 

(aflat pe str. 23 August nr. 36), înființat în anul 1934, în casa lui Teoader Cincu este în prezent 

monument de arhitectura. în oraş sunt amplasate o serie de monumente de arta plastica şi 

decorativa: monumentul eroilor ceferiști, busturile lui Spiru Haret, Mihai Eminescu, Nicolae Bălcescu 

s.a. 

În ceea ce privește monumentele istorice întâlnite în oraşul Tecuci amintim: 

 

Tabel 10 Monumentele istorice întâlnite în oraşul Tecuci 

Cod LMI Denumire 
GL-II-m-B-03089 
GL-II-m-B-03090 
GL-II-m-B-03091 
GL-II-m-A-03092 
GL-II-m-B-03093 
GL-II-m-B-03094 
GL-II-m-B-03095 
GL-II-m-B-03096 
GL-II-m-B-03097 
GL-II-m-B-03098 
GL-II-m-B-03099 
GL-II-m-B-03100 
GL-II-m-B-03101 
GL-II-m-B-03102 
GL-II-m-B-03103 
GL-II-m-B-03104 
GL-II-m-B-03105 

Biserica" Adormirea Maicii Domnului 
Şcoalatip"Spiru Haret Casa Subofiţerilor Casa 
Teodor Cincu,azi Muzeul Mixt Tecuci Hanul 
Goleri,azi B.C.R.-Tecuci 
Vila Maria 
Clădirea Primăriei Vechi,azi Casa de Cultură Casa 
Tache Anastasiu,azi Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură 
Casa Cruceanu 
Fostul Tribunal Judeţean Tecuci 
Casa Elena Chicoş 
CasaJ anKoppethki 
Casa Natalia Negru 
Casă 
Casa Tudor Pamfile 
Casă 
Casa Meran-Manoliu 
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GL-II-m-B-03106 
GL-II-m-B-03107 
GL-II-m-B-03109 
GL-II-m-B-03108 
GL-II-m-B-03110 
GL-II-m-B-03111 
GL-II-m-B-03112 
GL-II-m-B-03113 
GL-II-m-B-03114 
GL-II-m-B-03115 
GL-II-m-B-03116 
GL-II-m-B-03117 
GL-II-m-B-03118 
GL-II-m-B-03119 
GL-II-m-B-03120 
GL-II-m-B-03121 
GL-II-m-B-03122 
GL-III-m-B-03142 
GL-III-m-B-03143 
GL-III-m-B-03144 
 

Fosta Prefectură 
Clubul 1900 
Casa Ioniţă Hrisanti 
Banca de Scont,azi Parchetul ecuci 
Aleea Plopilor2 
Casa Hulea 
Casa Ofiţerilor,azi Casa Armatei 
Banca Tecuci,azi Biblioteca Municipală 
Casa Calistrat Hogaş 
Casa Vasile Beldie 
Casa colonel Popescu 
Casă 
Banca Sindicatului Agricol,azi Poşta Tecuci 
Casă 
Casa Şerban Neniţă 
Casă 
Casă 
Bustul lui Calistrat Hogaş 
Bustul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza 
Bustul lui Spiru Haret 
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Fig.12122 Puncte turistice Municipiul Tecuci 

Zone de importanta turistica în oraşul Târgul Bujor 

Printre obiectivele turistice din zona oraşului se număra:  

-  Monumentul Eroilor 

- Biserica Adormirea Maicii Domnului 

- "Sala poetului Grigore Hagiu" 

122 adaptat după http://www.municipiultecuci.ro/imagini.html,noiembrie  2014 

Catedreala "Sfantul Gheorghe"
Tecuci                       

Galeria de arta "Gheorghe 
Petrascu"
Tecuci

Gradina Publica
Tecuci
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- "Sala Generalului Eremia Grigorescu" 

-  "Sala Generalului Eremia Grigorescu"  

-  Muzeul de Istorie şi  Etnografie 

- Monumentul Eroilor – Umbrărești  

- Monumentul Eroilor – Moscu 

- Statuia generalului Eremia Grigorescu   

Muzeul de istorie şi  etnografie (1976) 

A fost înființat în anul 1976 Victoria Giurgiu, profesor de istorie. în cele doua săli ale muzeului sunt 

expuse: o colecție de 45 icoane, dintre care cea mai prețioasa fiind una cu folie de aur, care datează 

din secolul al XVIII-lea; o carte religioasa din 1785 şi o colecție numismatica care cuprinde 2000 de 

monede (una datând din 1541 şi un zapis din 1848). Deasemenea, se găsesc numeroase piese 

etnografice: vartelnita, melitoiul, sistarul, darmoiul, donita, costume naționale şi covoare.  

"Sala poetului Grigore Hagiu", inaugurata așadar la 27 septembrie 2003, era un omagiu adus de 

comunitate celor 70 de ani de la nașterea poetului la care au participat peste 30 de scriitori, poeți, 

artiști plastici din Galați, Brăila, București, Ploiești, Vrancea. Prezenta numeroasa demonstra 

importanta momentului pentru comunitate, astfel muzeul deschidea o fereastra pentru iubitorii de 

literatura. Turiștii vin aici în 27 septembrie a fiecărui an pentru "Festivalul National de Poezie Grigore 

Hagiu", fiind organizat sub egida: "Societății Scriitorilor C. Negri", Revista "Porto-Franco", Biblioteca 

"V.A.Urechia", Primăria Tg. Bujor şi Primăria Galați.  

"Sala Generalului Eremia Grigorescu" s-a inaugurat la 28 noiembrie 2003, moment prilejuit de 

împlinirea a 140 de ani (1863-2003) de la nașterea generalului-erou de la Mărășești. Aici au fost 

expuse fotografii, documente, harți, medalii, cărți, baionete, gamele, caști, iar pe peretele exterior 

al muzeului a fost montata o placa de marmura cu următorul conținut: "140 de ani de la nașterea 

generalului Eremia Grigorescu-1863-2003".  

 

 

Monumente şi clădiri istorice:  

Monumentul Eroilor căzuți pentru întregirea neamului 1916 - 1918 
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Monumentul a fost înălțat pe panta domoala a Dealului Jirului, între anii 1921-1922. Pe frontispiciu 

a fost dăltuit în piatra omagiul: "Pentru veșnica amintire eroilor din comuna Tg. Bujor căzuți pentru 

patrie în războiul de întregirea neamului 1916-1918" şi pentru a le întări nemurirea s-a continuat cu 

textul: "Ridicat în 1921-1922, ca semn de preamărire a jertfei lor din partea celor recunoscători". în 

timpul regimului comunist, a fost distrus de pe monument simbolul vitejiei romanești, Vulturul; la 

13 iunie 2002, pe coloana de forma prismatica înalta de 10 m, în vârf, a fost amplasata emblema-

simbol: Vulturul cu Cruce în cioc. Pe doua placi de bronz montate la baza coloanei din granit 

simbolizând infinitul, sunt înscrise 156 de nume, de la general la soldat, toți cei 156 de eroi 

aparținând comunității bujorene.  

Monumentul Eroilor – Umbraresti ridicat în anul 1988, iar numele eroilor scrise pe monument au 

fost găsite în documente de către învățătorul Bute Gheorghe, sublocotenent în rezerva. Pe 

"Monumentul Eroilor" din satul Umbrărești sunt trecute numele eroilor căzuți în războiul din anii 

1941-1945.  

Monumentul Eroilor – Moscu se afla amplasat în curtea bisericii "Sfinții Voievozi" şi a fost dezvelit la 

13 iunie 2002 de "Ziua Eroilor". Pe monument sunt trecute alături de numele eroilor căzuți în 

Războiul de Independenta, Primul Război Mondial, Al doilea Război Mondial, şi numele ostașilor eroi 

căzuți în Revoluția Romana din 1989.  

Statuia generalului Eremia Grigorescu se înalța în parcul din centrul localității şi este opera 

sculptorului gălățean Enea Nicolae. A fost dezvelit la 17 septembrie 1977. Bustul este așezat pe un 

piedestal paralelipipedic masiv, din beton, care are o înălțime de 1,85 m, este realizat în maniera 

clasica, din piatra alba, înalt de 1 m. Pe frontispiciul piedestalului este incrustat: "Eremia 

Grigorescu".  

 Institutii de cultura : 

 Casa de cultura Târgu Bujor  

 Biblioteca orășeneasca "Grigore Hagiu"  

 Muzeul de Istorie şi  Etnografie  

 Cămin Cultural satul Moscu  

 Cămin Cultural satul Umbrărești 

(http://www.primariatgbujor.ro/cultura.html,  noiembrie 2014) 
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Zone de importanta turistica în oraşul Berești 

Importanta turistica a oraşului Berești este data: 

 Locul Fosilifer Berești 

 Pădurea Talasmani 

 Rezervația naturală Pădurea Talasmani 

 Biserica „Sfinții Voievozi”  

 Muzeul Bisericii Ortodoxe; 

De asemenea, în oraşul Berești se întâlnesc următoarele monumente istorice: 

 
Fig.123 Monumentele istorice întâlnite în oraşul Berești 

 

Activitățile de recreere în mediul urban 

123 Sursa: Ministerul Culturii - Lista Monumentelor Istorice - 2010 

Cod LMI

GL-I-s-B-02978 

GL-I-s-B-02979 

GL-I-m-B-02979.01 

GL-I-m-B-02979.02 

GL-I-m-B-02979.03 

GL-I-s-B-02980 

GL-I-m-B-02980.01 

Denumire

Asezare

Situl arheologic de la Bereşti  

Asezare

Asezare

Asezare

Situl arheologic de la Bereşti  

Aşezare
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Populația urbana din județul Galați își petrece timpul liber în vacanţelor pentru a vizita diferite 

obiective turistice  sau prin desfăşurarea unor activităţi diverse cum ar fi: 

- vizionarea de spectacole, expoziţii etc.  

- vânătoare şi pescuit sportiv, 

- Activități de recreere în timpul liber s.a.  

Vizionarea de spectacole şi expoziţii  

În județul Galați populația urbana poate participa la diferite spectacole sau expoziții (arta, muzica, 

mediu s.a.), organizate în următoarele instituții:Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galaţi, Teatrul 

muzical Nae Leonard din Galați,Muzeul de Artă Vizuală din Galați,Complexul Muzeal de Științele 

Naturii Galați,Muzeul de Istorie Galați,Muzeul de Istorie „Teodor Cincu" Tecuci, Colecția Muzeală a 

Bisericii Ortodoxe Sf. Nicolae din Berești şi  Muzeul de Istorie şi  Etnografie Târgul Bujor. 

 
Fig. 124 Obiective turistice (organizare spectacole sau expoziții) în Municipiul Galați   

124 Prelucrare GIS 
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Fig. 125Obiective turistice (organizare spectacole sau expoziții) în Municipiul Tecuci  

 
Fig. 126 Obiective turistice (organizare spectacole sau expoziții) în oraşul Berești  

 

Vânătoare şi pescuit sportiv 

125 Prelucrare GIS 
126 Prelucrare GIS 
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Pentru a desfășura activități de vânătoare şi pescuit sportiv populația urbana trebuie să depună acte 

corespunzătoare pentru a obține permis de vânătoare şi permis de pescuit la A.J.V.P.S Galați sau 

A.J.P.S. Galați. Pentru persoanele care vor să desfășoare activități de pescuit în zona râului Prut 

trebuie să obțină permis de pescuit dar şi  permis de frontiera de la Inspectoratul Teritorial al Poliţiei 

de Frontieră, aferenta zonei în care se dorește a pescui.  

Exista un număr mare de zone în care populația urbana pot desfășoară activități de pescuit sunt: 

Amenajarea piscicolă Mălina, Amenajarea piscicolă Lozova, Balta Leahu, Baza de genofond Cotu 

Chiului, Complexul agro - piscicol Mâţa Rădeanu, Balta Brăneşti, fluviul Dunărea, Balta Talăbasca, 

Balta Vlăscuța, Balta Foltești, râul Prut, râul Siret, Amenajarea piscicolă Sovarca, Amenajarea 

piscicolă Vlădești, Lacul Brateș şi balta Zătun. 

Activități de recreere şi odihnă 

Activități de recreere şi  odihna se pot realiza atât în zonele verzi din zonele urbane ale județului  

Galați,dar şi  în ariile naturale protejate din județ, în special acolo unde exista o politica de mediu 

raportata la turism, prin implementarea planurilor de management: 

 
Siturile naturale protejate din județul Galați care au politica de mediu privind turismul, datorita 

planului de management aprobat/in curs de aprobare (prelucrare personala, date APM 

Galați,noiembrie 2014) 

 

6.3.2.  Beneficiile ariilor naturale asupra mediului  urban 

Ariile protejate sunt desemnate pentru a contribui la protejarea şi conservarea celor mai valoroase 

elemente ale patrimoniului natural şi cultural. Ele sunt necesare deoarece ameninţările generate  

Pădurea Gârboavele

Pădurea Breana – Roşcani

Pădurea Pogăneşti

Pădurea Fundeanu

Pădurea Tălăşmani

Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului 
Inferior
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de tendinţele de dezvoltare contrare principiilor durabilității sunt tot mai mari. Fiind concepute în 

scopul protejării/conservării biodiversităţii şi valorilor culturale, majoritatea acestor arii trebuie să 

ofere - în acelaşi timp - soluţii şi modele de protecţie şi conservare a naturii care să permită utilizarea 

responsabilă a resurselor naturale şi dezvoltarea durabilă.  

Diversitatea de valori care ar trebui să fie protejate/conservate în cadrul ariilor protejate sunt 

prezentate în tabelul de mai jos: 

 
Fig. 127Beneficiile/valorile ariilor naturale 

127 Sursa: adaptat după Stanciu E., 2013 

•Fauna 
•Flora 
•Ecosisteme 
•Peisaje terestre şi acvatice

Valori intrinseci 

•Produse din plante 
•Produse animaliere 
•Recreere și turism 
•Prezentări media (de exemplu filme) 
•Locuri istorice și artefacte 
•Cunoştințe şi cercetări ştiințifice 
•Educație

Bunuri și servicii locale 

•Suport de viață pentru om 
•Suport de viață pentru alte viețuitoare 
•Calitatea şi cantitatea apelor 
•Calitatea aerului 
•Protecția resurselor piscicole 
•Protecție pentru agricultură 
•Protecția așezărilor umane

Bunuri și servicii 
Generale

•Cultură 
•Identitate 
•Spiritualitate 
•Bunăstare socială 
•Moştenirea generațiilor viitoare

Valori ale comunitătilor 
(nonmateriale)

•Satisfacție existențială 
•Satisfacție experimentală 
•Sănătatea fizică 
•Sănătatea mentală 
•Bunăstare spirituală

Valori individuale (non-
materiale) 
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6.3.3. Impactul turismului asupra mediului 

Relaţia turism  mediu înconjurător are o importanţă  deosebită,  ocrotirea şi  conservarea mediului 

reprezentând condiţia primordială de desfăşurare şi dezvoltare a  turismului (Mazilu M., 2010). 

Relația turism – mediu înconjurător nu se reduce doar la beneficiile unilaterale, ci include şi  reversul 

acestora, deoarece activitățile turistice desfășurate intr-un teritoriu produc şi un impact negativ.   

Această relaţie este însă mai complexă, ea incluzând şi situaţiile în care printre acţiunile întreprinse 

în vederea desfăşurării activităţilor turistice sunt cuprinse şi măsuri care conduc la sporirea 

atractivităţii unora dintre componentele mediului înconjurător sau la degradărilor128. 

Din acest punct de vedere, se pot întâlni o serie de fenomene de risc turistic. Natura sau tipurile de 

risc turistic, gruparea acestora se poate face pe trei categorii în funcție de factori care stau la baza 

lor – naturale, antropogene şi  endogene  (Dezsi St., Cianga şi  colab., 2002).  

Tipurile de impact negativ întâlnite în cadrul zonelor urbane şi zone aferente ariilor naturale 

protejate în care populația urbana realizează activități turistice, pot fi clasificate astfel: 

Fig. 129 Tipurile de impact produse de activitățile turistice asupra mediului înconjurător 

 

128 http://www.cpnt.ro/download/Deseurile%20si%20Mediul.pdf 
129 Sursa: adaptat după Dezsi St., Cianga şi  colab., 2002 

Poluare
a apei

Popuarea 
fonica

Depozitare
a 

deseurilor

Risc 
ecologic

Impactul turismului 
asupra mediului 
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Poluarea apei 

În lipsa unui simt civic în ceea ce privește protecția mediului, de multe ori populația tinde să polueze 

componentele naturale fără a tine cont de posibilele consecințe. De aceea, cantitățile de deșeuri pe 

care le putem observa în cursurile de apa (Siret, Prut, Brateș s.a.) din raza județului Galați arata, 

gradul de poluare al apei datorat activităților umane, turismului şi  nu numai.  

 

 
Fig.130  Poluarea apei râului Prut în zona Oancea – Slobozia  

 

Poluarea aerului 

Poluarea aerului în județul Galați,în urma turismului se datorează intensificării numărului de 

autoturisme (in special cele cu tracțiune integrala, capabile să parcurgă şi cele mai accidentate 

zone).  

130 Sursa:foto autor 
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Poluarea fonica 

Zgomotul generat de concentrarea numărului de turiști într-un singur loc, de infrastructura turistică, 

de anumite atracții turistice pot provoca stres sau disconfort populației. 
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Depozitarea deșeurilor 

Depozitarea deșeurilor este o problema des întâlnita din punct de vedere al turismului, datorita 

numărului mare de amenajări turistice pe unitatea de suprafața care determina concentrarea unui 

număr mare de turiști intr-o singura zona.  

Prin faptul ca, în județul Galați nu exista suficiente spatii special organizate pentru 

campare/recreere, apar numeroase probleme de mediu datorate cantităților mari de deșeuri care 

rămân în urma activităților de turism. De asemenea, exista şi  zone din zonele urbane ale județului  

Galați,în care sunt amenajate spatii în care populația urbana şi rurală pot să desfășoare activități de 

turism şi recreere cu impact cat mai redus asupra componentelor de mediu. 

 

 
Fig. 131Spațiu amenajat pentru camping/grătar în Pădurea Gârboavele 

131 Sursa:foto autor 
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Fig. 132Punct de colectare deșeuri în zona Locului fosilifer Rateș 

 
Fig. 133Punctele de colectare realizate în urma proiectului de modernizare 

Intervine aici o problema în ceea ce privește populația urbana, ca element deciv pentru protejarea 

biodiversității, deoarece lipsa educației ecologice şi înțelegerea impactului negativ produs asupra 

mediului înconjurător prin nerespectarea bunei conduite ecologice, poate duce la degradarea 

condițiilor de mediu, iar masurile luate de autoritățile competente nu vor fi suficiente pentru 

combaterea şi reducerea poluării mediului. 

132 Sursa:foto autor 
133 Sursa:foto autor 
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Risc ecologic 

Lipsa unui turism ecologic/ecoturismului în județul Galați poate duce la un impact negativ asupra 

biodiversității (flora, fauna şi  habitatele). 

Presiunea umana datorata unui flux ridicat de turiști în zonele protejate, zone urbane importante 

va duce la perturbarea comportamentului fiziologic al animalelor prin fotografiere şi hrănirea lor 

necontrolata, fragmentarea sau reducerea habitatelor şi  a componentelor acestora prin prelevarea 

de specii sau degradarea mediului prin camparea în locuri neamenajate, realizarea de trasee 

turistice în afara celor amenajate,  pescuit neautorizat s.a. 

 

   

Fig. 134Degradarea solului (spațiu neamenajat pentru grătar) zona Lacului Brateș Galați  

 

Impactul asupra siturilor arheologice  

Cele trei situri arheologice ale județului  Galați (Locul fosilifer Tirighina din Municipiul Galați,Locul 

fosilifer Rateș de la Tecuci şi  Locul fosilifer Berești de la Berești), au de suferit datorita lipsei unui 

management adecvat în ceea ce priveste turismul. O problema principala o reprezintă deșeurile, 

care oferă o imagine inadecvata asupra scopului pentru care au fost declarate rezervații naturale 

protejate.  

134 Sursa:foto autor 
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Lipsa panourilor indicatoare/descriptive din rezervațiile arheologice poate duce la degradarea ariei, 

iar activitățile de campare/recreere se desfășurate fără a tine seama de importanta zonei, şi  de 

faptul ca ar trebui respectate şi păstrate ca atare urmele încă vii ale istoriei noastre. 

 

          
Fig. 135Locul fosilifer Tirighina – Barboşi  

 

6.3.4. Concluzii 

Turismul durabil nu urmăreşte doar ocrotirea mediului. Când spunem dezvoltare durabilă spunem 

impacturi (fie invironmentale, fie socio  culturale  etc.), iar dezvoltarea durabilă va presupune 

gestionarea durabilă a acestor impacturi. Este o problemă de realizare a unui echilibru şi a unei 

armonii, întro optică de durabilitate (chiar prosperitate) pe termen lung (Mazilu M., 2010). Lipsa 

unui turism durabil poate provoca consecințe de lunca durata asupra mediului, datorata în special 

deșeurilor menajere (PET – uri, diferite materiale din plastic, care au perioada de remenenta mare 

în mediu), a poluării apei, solului s.a. în județul Galați,în zonele urbane exista implementat un 

turism durabil însa la o scara relativ mica fata de pragul ce trebuie atins pentru ca relația turism 

– mediu sa fie benefica şi fără efecte negative semnificative asupra unui component de mediu 

(apa, aer, sol şi  biodiversitate). 

In anul 2009 s-a elaborat Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în România Faza I, 

Experienţa Ecoturistică la Nivel Naţional şi  Internaţional  şi  FAZA II - Planul Strategic de 

Dezvoltare a Ecoturismului  în România. Faza a II-a a vizat crearea condiţiilor de dezvoltare a 

135 Sursa:foto autor 
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ecoturismului la nivelul ariilor protejate şi în zonele din vecinătatea acestora, urmărindu-se 

realizarea unui produs ecoturistic competitiv pe plan naţional şi internaţional. 

Pentru a implica populația urbana în realizarea unui turism durabil, trebuie sa se îndeplinească 

următoarele condiții (INCDT, 2009): 

 să contribuie la conservarea şi protecţia naturii; 

 să utilizeze resursele umane locale; 

 să aibă caracter educativ, respect pentru natură - conştientizarea turiştilor şi a 

comunităţilor locale şi  să aibă impact negativ nesemnificativ asupra mediului natural şi 

socio-cultural. 

De aceea, pentru realizarea unui turism ecologic în județul Galați,pot fi incluse următoarele 

activităţilor ecoturistice: 

 

Fig. 136activități 

ecoturistice care se pot 

realiza în județul Galați 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 Sursa: adaptare dupa INCDT, 2009,foto autor 

activităţi de recreere
(excursii cu bicicletele pe trasee 

amenajate, canoeing, turism 
ecvestru pe trasee prestabilite s.a)

excursii / drumeţii 
organizate cu ghid

tururi pentru observarea 
naturii (floră, faună)

excursii de experimentare a 
activităţilor de conservare a 

naturii;

excursii în comunităţile locale 
(vizitarea de obiective culturale, 
vizitarea fermelor tradiţionale, 

vizionarea de manifestări cultural 
tradiţionale, consumul de produse 

alimentare tradiţionale, 
achiziţionarea de produse 

tradiţionale non alimentare etc.)
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6.4. Infrastructura privind sistemul de canalizare şi  alimentare cu apa în zona urbană 
 
6.4.1. Sistemul de alimentare cu apă 
Alimentarea cu apă potabilă a municipiului Galaţi (conform RM PATJ Galați,2014): 

Responsabil de alimentarea cu sistemul de alimentare apa potabila şi  epurare apa uzata în județul 

Galați este operatorul județean S.C. APA CANAL S.A.   

Apa Canal Galați S.A. a fost înfiinţată în 2004 în temeiul Hotărârii Consiliului Local Galaţi nr. 

50/30.09.2004, este organizată ca o societate pe acţiuni şi este înmatriculată la Registrul Comerţului 

Galaţi cu nr. J17/1795/2004, având ca principal obiect de activitate gospodărirea resurselor de apă, 

captarea, tratarea şi distribuţia apei, precum şi colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate în 

emisar. Societatea este licenţiată şi autorizată conform legislaţiei în vigoare (http://www.apa-

canal.ro/companie/carte-de-vizita,  noiembrie 2014). 

 

 
Fig. 137Logo – ul Apa Canal Galați S.A. 

Populaţia alimentată cu apă potabilă prin instalaţii centralizate reprezintă 99,7 % din populaţia 

oraşului. Sursele de alimentare ale sistemului sunt următoarele: 

 

Fig. 138 Sursele de alimentare cu apa a Municipiul Galați  

137 preluare http://www.apa-canal.ro,  noiembrie 2014 
138 preluare RM PATJ, iulie 2914 

• Vadu Roşca
• Salcia – Lieşti

Sursă de apă 
subterană

• Fluvial DunăreaSursă de suprafaţă
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Captarea Vadu Roşca (aflată în judeţul Vrancea) este realizată în perioada 1964-1968, are trei 

fronturi de captare, cu 84 de puţuri (47 operaţionale), care se întind pe 11.700m. Alimentarea 

frontului se realizează din conul aluvionar al râului Putna şi din straturile Cândeşti. Frontul de puţuri 

nu este influenţat de nivelul râului Siret, astfel că în perioadele de secetă acesta lucrează la 

parametrii normali. Capacitatea proiectată a fost de 1.000-1.100 l/s, în 2003 capacitatea de operare 

era de 126 l/s. În vara anului 2005 captarea a fost scoasă din funcţiune datorită inundaţiilor. După 

repunerea în funcţiune, ca urmare a modernizării din perioada 2005-2006 şi a finanţării 

guvernamentale din anul 2008, captarea a fost echipată cu electropompe de tip Grundfos (37 de 

bucăţi cu debit total de maxim 950m3/h), sursa dispune de o capacitate de furnizare de cca.42% din 

capacitatea proiectată, respectiv 420 l/sec. 

Captarea Salcia - Lieşti se află pe malul stâng al râului Siret, vis-a-vis de frontul Vadu-Roşca, 

funcţionând prin infiltraţii ale râului. Cuprinde 70 de puţuri (26 operaţionale), care se întind pe 

12.600m, şi are o capacitate proiectată (anul 1980) de 900 – 1.000 l/s, în prezent furnizând cca. 420 

l/s. În urmare a modernizării din perioada 2005-2006 şi a finanţării guvernamentale din anul 2008, 

captarea a fost echipată cu electropompe de tip Grundfos - 44 de bucăţi cu debit total de maxim 

1.100m3/h. Din totalul celor 154 de puţuri, doar 50 sunt în funcţiune, restul de 104 puţuri sunt fie 

înfundate, fie lipsite de echipamentele necesare funcţionării.  

Apa furnizată de aceste puţuri este de calitate bună şi necesită doar o clorinare înaintea pompării în 

reţeaua de distribuţie. Zona de protecţie sanitară este conformă cu normele actuale (HG 930/2005) 

şi nu au fost semnalate probleme legate de contaminarea cu nitraţi sau alte aspecte legate de 

calitatea apei. Calitatea apei este monitorizată atât la intrarea cât şi la ieşirea din staţia de pompare 

Fileşti.  

După finalizarea operaţiunilor de reabilitare a captărilor, sursa de adâncime poate furniza o 

cantitate de apă de cca. 40-65% din necesarul de apă al oraşului. În prezent sursa subterană este 

neechipată în procent de 50% şi poate furniza un debit maxim de 900 l/s.  

 

 

 

Apa captată din sursele subterane este transportată către oraşul Galaţi, astfel: 
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Fig. 139 Captarea apei subterane din Vadu Roșca  

 
Fig. 140 Captarea apei subterane din Salcia - Liești  

 
Fig. 141 Captarea apei subterane din Șerbești  

Sursa de suprafaţă este fluviul Dunărea. Apa brută este captată prin intermediul unei staţii de 

captare tip cheson de mal, amplasată în amonte de confluenţa cu râul Siret. Debitul de apă prelevat 

este de 2.300 – 2.400 l/s, fiind furnizat către SC ARCELOR MITTAL SA printr-o conductă de oţel cu 

Dn 1200mm şi L=3,7km şi către staţiile de tratare ale oraşului Galaţi (care aparţin SC Apă-Canal SA 

Galaţi), prin două conducte de beton armat precomprimat, cu Dn 800mm şi L=6km.  

Pentru potabilizarea apei prelevate există două staţii de tratare a apei, amplasate pe malul stâng al 

Dunării, în partea de sud-vest a municipiului în cartierul Ţiglina, denumite Uzina de apă nr. 1 şi Uzina 

de apă nr. 2. Uzina de Apă nr. 1 a fost pusă în funcţiune în anul 1872 şi de atunci s-a modernizat 

treptat, prin construirea de noi unităţi destinate diferitelor categorii de procese tehnologice. Are o 

capacitate proiectată şi realizată de cca. 1.300-1.400 l/s, iar în prezent se află în conservare (cf. HCL 

Galaţi-427/2011). 

Uzina de apă nr. 2 a fost proiectată pentru o capacitate de 880 l/s şi pusă în funcţiune în anul 1995. 

Este o staţie de tratare convenţională, dotată cu microsite pentru înlăturarea algelor, cu instalaţie 

139 adaptare dupa RM PTJ Galați,iulie 2014 
140 adaptare dupa RM PTJ Galați,iulie 2014 
141 adaptare dupa RM PTJ Galați,iulie 2014 

de la Vadu Roşca la staţia de pompare Şerbeşti printr-o conductă de beton 
armat cu Dn=1.200 mm;

de la Salcia-Lieşti la staţia de pompare Şerbeşti printr-o conductă de beton 
armat cu Dn=1.000mm;

la staţia de 
pompare Şerbeşti 

de la staţia de pompare 
Fileşti 

prin două conducte, una cu 
Dn=800mm, cealaltă cu 

Dn=1000mm+Dn=600mm.
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de coagulare, cu decantoare radiale suspensionale cu recircularea nămolului şi două rezervoare 

circulare supraterane pentru stocarea şi dezinfecţia apei, având capacitatea totală de 34.000m3. 

Din staţiile de tratare apa este trimisă prin staţiile de pompare Turnu de Apă şi Fileşti în rezervoarele 

oraşului. Staţia Turnu de Apă este amplasată la cota 52 şi repompează apa primită de la Uzina de 

apă nr. 2 şi staţia de pompare Fileşti în reţeaua de distribuţie a oraşului. Staţia este construită în 

anul 1894 şi modernizată în timp, având în prezent o capacitate de înmagazinare de 14.000m3. Staţia 

Fileşti este amplasată la cota 54 şi este pusă în funcţiune din anul 1969. Alimentarea ei se face din 

staţia de pompare Şerbeşti şi din Uzina de apă nr. 2, capacitatea de înmagazinare este de 27.600m3; 

staţia are două rezervoare supraterane, circulare cu capacitatea de 13.800m3 fiecare. În cadrul 

proiectului ISPA echipamentele de pompare şi instalaţiile aferente au fost înlocuite în vederea 

conformării la noua situaţie rezultată după restabilirea zonelor de presiune, a cererii de debit şi 

presiune estimată pentru anul 2024. 

Rezerva de apă potabilă a oraşului este distribuită astfel: 

 
Fig. 142Sistemul de distribuire a apei potabile în Municipiul Galați  

Necesarul de apă al oraşului este preluat din rezervoarele din staţiile Uzinele de apă Ţiglina 1 şi 2 şi 

din cele aflate la staţiile de pompare Fileşti şi Turnu, asigurând un volum total de apă pentru consum 

de 74.000 m3. În cadrul proiectului ISPA, capacitatea de stocare a fost crescută pentru conformarea 

la nouă situaţie generată de restabilirea limitelor zonelor de presiune. În acest sens, au fost realizate 

reabilitarea/construcţia rezervorului de la Turnul de Apă, care va asigura creşterea eficienţei în 

142 preluare RM PATJ Galați,2014 

1
• rezervoare cu capacitatea de 25.000m3 în staţia de pompare Şerbeşti 

2
• rezervoare cu capacitate de 40.000m3 în staţiile de tratare Ţiglina 1 şi 2

3
• rezervoare cu capacitatea de 34.000m3 în staţiile de pompare Fileşti şi 

Turnu

4
• rezervorul Traian cu capacitatea de 3.000m3, asigura distribuţia 

gravitaţională apei provenite din staţia Fileşti în reţeaua oraşului 
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alimentarea cu apă a consumatorilor din zonele 3 (alimentată prin pompare) şi 4 (alimentată 

gravitaţional). 

Reţeaua de distribuţie a apei potabile este de tip inelar, pe măsura dezvoltării oraşului s-a extins, 

ajungând la cca. 600,0 km, acoperind aproape în întregime reţeaua stradală a oraşului. Apa este 

distribuită în proporţie de 99,9% prin branşamente individuale, care înseamnă cca. 21.000 bucăţi, 

contorizarea acestora fiind realizată în procent de 99,0%. 

Alimentarea cu apă potabilă a municipiului Tecuci.  

Sistemul centralizat de apă al oraşului alimentează oraşul şi comuna Cosmeşti, deservind o populaţie 

totală de 27.872 locuitori. 

Sursa de apă a sistemului este apa subterană, captată printr-o serie de fronturi de captare, şi anume: 

 
Fig. 143Fronturile de captare a apei în Municipiul Tecuci  

 

143 Sursa:RM PATJ Galați,2014 

frontul de captare Cosmeşti Deal, cu 28 puţuri dintre care 24 sunt în funcţiune 
(adâncimea de 22-40m), este situat în apropierea albiei râului Siret. Fiecare puţ 

forat are asigurată şi marcată zona de protecţie sanitară;

frontul de captare Tecuci, cu 16 puţuri cu adâncimi între 150-250 m, puţurile sunt 
dispersate în toată zona oraşului. Puţurile cu adâncimea de 150m trebuie reabilitate; 

frontul de captare Rotunda, cu 10 puţuri având h=250 m. Frontul este situat în partea de 
S-V a oraşului Tecuci şi funcţionează de aproape 30 de ani cu 6 puţuri. Datorită creşterii 

consumului de apă, în perioada 1993-1995 frontul s-a extins cu încă 4 foraje;

frontul de captare Nicoreşti, cu 10 puţuri forate, cu adâncimea de 60m, situate la 
intersecţia drumului judeţean cu cel naţional. Frontul are 4 foraje avariate, necesitând 

reabilitare;

frontul de captare Cernicari, format din 6 puţuri, cu h=25-60 m aflat în albia râului 
Bârlad. Acesta furnizează un debit total de 150m3/h.
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Calitatea apei prelevate respectă cerinţele normelor europene şi naţionale, cu excepţia 

concentrației de amoniu care depăşeşte uşor limita maximă admisă, în cazul unor puţuri de la 

captarea Rotunda. 

Oraşul Târgu Bujor este alimentat cu apă prin sistem centralizat. Acesta asigură alimentarea cu apă 

pentru 42% din locuitori. Sursa de apă este apa subterană, captată printr-un front de 10 puţuri forate 

de medie adâncime, dintre care 6 sunt în funcţiune. 

Tratarea apei prelevate se realizează direct în rezervoarele oraşului prin intermediul instalaţiei de 

dezinfecţie automată, cu hipoclorit. O parte din populaţia oraşului se alimentează direct din 

aducţiunea de apă brută.  

Rezerva de apă este înmagazinată în 3 rezervoare cu capacităţi de 2x750m3 şi 1x500m3. Rezerva de 

apă nu acoperă în întregime necesarul de apă al oraşului. Reţeaua de distribuţie a apei s-a extins o 

dată cu dezvoltarea oraşului şi cu creşterea cerinţei de apă, având în prezent 27,1km şi diametre 

între 50 – 300mm. 

Oraşul Bereşti 

Sistemul existent de furnizare a apei potabile deserveşte o populaţie de 1.234 locuitori din totalul 

populaţiei de 3.600 locuitori, reprezentând 36,3 %. Apa este distribuită în oraş pe bază de program.  

Principala problemă a alimentării cu apă a oraşului Bereşti este lipsa sursei de apă. În prezent apa 

pentru alimentarea populaţiei se obţine prin desecarea acviferului superficial al pârâului Jaravăţ şi 

a acviferelor din puţurile de adâncime. Desecarea se face la o adâncime de 1,8 - 2,0 m, iar apa 

extrasă alimentează două sate: Pleşa şi Bereşti Meria. Cea mai importantă sursă de apă este pr. 

Pleşa, situat în partea de vest a satului Pleşa şi la 5 km nord, nord-vest de oraşul Bereşti. Apa 

obţinută prin drenare este pompată într-un rezervor tampon. Conducta de aducţiune este din 

azbest, cu Dn=125mm şi lungimea de 2,5km. În rezervorul tampon se realizează dezinfecţia 

automată cu hipoclorit, după care este pompată în cele două rezervoare de înmagazinare ale 

oraşului, cu capacitatea de 5.000m3 fiecare.  

Reţeaua de distribuţie a apei a fost pusă în funcţiune în anul 1972, iar conductele sunt într-o 

stare foarte proastă, fiind necesare aproape 400 intervenţii pe an pentru asigurarea unei bune 

funcţionări. Lungimea totală a reţelei este 12km, cu diametre cuprinse între 50 mm şi 100 mm. 
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Materialul folosit este oţelul. Volumul de apă potabilă contorizat este de 46% din volumul de apă 

potabilă distribuit. 

 

6.4.2. Sistemul de canalizare şi  epurare apa uzata 

Repartiția sistemelor de canalizare la nivelul zonelor urbane din județul Galați este următoarea: 

 
Fig. 144Repartiția sistemelor de canalizare la nivelul zonei urbane a județului Galați 

 

Municipiul Galaţi deține un sistemul actual de canalizare unitar iar apele uzate menajere, industriale 

şi  pluviale sunt evacuate intr-o rețea de canalizare cu lungimea totala 531 km racordat la un 

interceptor colector principal care evacuează în stația de epurare (sistem primar de tratare) 

amplasata în zona de vest a oraşului Galați. Sistemul de canalizare şi  epurare al apelor uzate 

municipale deservește întregul municipiul Galați cu o populație de 300.000 l.e. Apele uzate 

menajere de la populația racordata la canalizarea oraşului, de la instituțiile publice şi apele uzate 

menajere şi tehnologice provenite de la o parte din agenții economici sunt colectate de o rețea de 

canalizare în sistem unitar şi  transmise prin pompare în stația de epurare situata în partea de Vest 

a oraşului Galați mai puțin apele uzate municipale colectate prin stațiile de pompare SP3 – care 

evacuează prin pompare în fluviul Dunărea şi Stația de pompare Barboși care deversează apele uzate 

în râul Siret. 

Epurarea apelor uzate municipale colectate de la cei 300.000 locuitori echivalenți se realizează în 

Stația de Epurare ape uzate cu treapta mecanica, investiție realizata cu fonduri din programul ISPA. 

Apele uzate menajere colectate în stația de pompare SP3 după o tratare primara (decantare) este 

144 Sursă date: INS, anul de referinţă 2009, adaptat dupa RM PATJ Galați 
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evacuata în fluviul Dunărea iar apele uzate menajere colectate în stația pompare Barboși sunt 

deversate  direct în râul Siret. 

Sistemul de epurare a apelor uzate municipale este de tip primar (treapta de separare mecanica şi  

tratare nămol). Stația de epurare (SEAU)  a apelor uzate este construita în zona adiacenta principalei 

zone industriale a oraşului – limitrofa DN 25 şi  SC ARCELOR MITTAL Galați SA, aproape de gura de 

vărsare a râului Siret în Dunăre în amonte de centrul oraşului Galați. Procesul de epurare a apelor 

uzate municipale include tratarea primara în linia apei şi  fermentarea anaeroba a nămolului produs. 

Nămolul rezultat este deshidratat fiind depozitat temporar pe platforma acoperita şi  ulterior eliminat 

prin depozitare la depozitul conform de deșeuri nepericuloase Tirighina. Prima faza a epurării apelor 

uzate municipale include tratarea primara în linia apei şi  fermentarea anaeroba a nămolului produs 

urmata de deshidratarea acestuia şi  recuperarea biogazului rezultat. 

 

 
Fig. 145Stația de Epurarea Municipiul Galați – vedere panoramica 

145 Sursa:http://uip.apa-canal.ro/,  noiembrie 2014 
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In stația de epurare a municipiului Galați exista următoarele unități tehnologice: 

 
Fig. 146Unitățile tehnologice ale stației de epurare Galați 

Capacitatea de tratare primara a apelor uzate municipale în stația de epurare este de 110,000 

m3/zi media debitului de apa uzata. Linia de tratare primara include utilități de măsurare a 

debitului, stație pompare ape uzate, Stație separare mecanica cu grătare rare şi dese, bazine de 

deznisipare şi îndepărtare a grăsimilor, camere de distribuție a debitului şi  bazine de 

sedimentare primara, stații de pompare a nămolului primar, stație de pompare grăsimi, doua 

bazine tampon nămol cu rol de îngroșător, stații de îngroșare şi deshidratare, un digestor, bazin 

tampon nămol digestat, gazometru, instalație cogenerare, stație conexiuni electrice, facla de 

gaz, depozit nămol, unitate de control a aerului viciat – bio-filtru, clădire administrativa, clădire 

reparați mecano-energetice, cabina poarta, sistem de operare şi  monitorizare SCADA. 

Efluentul rezultat în urma epurării va fi descărcat gravitațional sau prin pompare din stație 

pompare evacuare (Outlet Punping Station) în râul Siret la 900m amonte de confluenta cu 

Dunărea.  

 

146Sursa:Fisa de Prezentare şi  Declarație conform anexei nr.2 al mmdd 1798/2007 s.c. Apa canal s.a. Galați,2012 
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Municipiul Tecuci 

Canalizarea apelor uzate în municipiul se face în sistem mixt (divizor şi unitar). Populaţia racordată 

la reţea este de cca. 18.500 locuitori, reprezentând 43,7% din populaţia municipiului. Apa uzată 

menajeră este canalizată printr-o reţea de canale din beton, tuburi PREMO, cu diametre între 200 - 

1.000mm. Apa uzată este dirijată prin două staţii de repompare de tip cheson către staţia de epurare 

a oraşului. Apa pluvială este colectată prin reţea separată fiind deversată prin mai multe guri de 

vărsare în râurile Bârlad şi Tecuci. Între cele două reţele există câteva puncte de racord. 

Lungimea totală a reţelei de apă uzată este de 81,1km, acoperind cca. 98,7% reţeaua de distribuţie 

a apei potabile. Staţia de epurare a fost realizată în anul 1975, funcţionând cu 2 trepte, mecanică şi 

biologică. Principalele probleme ale sistemului de canalizare ale oraşului sunt: 

 

 
Fig. 147Probleme ale sistemului de canalizare ale oraşului Tecuci 

In municipiul Tecuci, din 2009 funcţionează staţia de sortare a deşeurilor reciclabile din 

deşeurile menajere, cu o capacitate de 20000 t/an, iar din 2012 a intrat în funcţiune şi staţia de 

sortare de la Galaţi având o capacitate de 6000 t/an (Raportul de Monitorizare/Evaluare a Planului 

Judeţean De Gestionare a Deşeurilor Judeţul Galaţi, 2013). 

 

Oraşul Târgu Bujor 

Canalizarea oraşului funcţionează în sistem divizor, deservind cca. 23% din populaţia total a oraşului 

de 7.486 locuitori.  

147  Sursa:preluare RM PATJ Galați, noiembrie 2014 
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Lungimea reţelei este de 13,0km, este realizată din tuburi de beton şi PREMO, cu diametre de 300 

– 600mm. Peste 40% din reţeaua existentă are depăşită limita de uzură. O parte considerabilă este 

mai veche de 80 de ani.  

Lungimea conductelor care au depăşit perioada de funcţionare este de 5,4km. Reţeaua de canalizare 

a apei pluvială are un colector de 600mm diametrul, care descarcă apa direct în pr. Chineja. Staţia 

nouă de epurare a apelor uzate menajere a fost dată în funcţiune în anul 2010, are o capacitate de 

720 m3/zi şi funcţionează cu două trepte de epurare, Mecanică şi biologică. Apele epurate sunt 

descărcate în pr. Chineja printr-un colector nou realizat din PE, cu DN=200mm.  

Problemele sistemului de canalizare sunt: 

 

 
Fig. 148Probleme ale sistemului de canalizare ale oraşului Târgul Bujor  

 

Oraşul Bereşti, are mai puțin de 10 % sunt racordaţi la sistemul de canalizare. Reţeaua de canalizare 

este formată din două colectoare pentru canalizare apelor uzate menajere şi canale pentru apa 

meteorică.  

Primul colector de ape uzate menajere, cu Dn 300mm şi lungime de 1.500m deserveşte partea de 

nord a oraşului. Apa uzată colectată este deversată într-un tanc septic. Efluentul din acesta este 

evacuat în r. Chineja, iar nămolul este vidanjat de către operatorul regional SC Apa Canal SA Galaţi. 

148 Sursa:preluare RM PATJ Galați,2014 
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Al doilea colector de ape uzate menajere, cu Dn 300mm şi lungime de 2.500m preia apa uzată din 

centrul oraşului. Apa colectată este evacuată în trei tancuri septice.  

Doar unul din aceste tancuri este în funcţiune, având acelaşi regim ca şi precedentul. Celelalte două 

nu sunt în funcţiune, dar nu sunt închise primind apă uzată care se infiltrează în sol, urmând apoi 

panta naturală în râul Chineja. Gospodăriile care nu sunt racordate la colectoarele oraşului au 

toalete în afara casei, similare tancurilor septice. Materialele reziduale sunt colectate de o companie 

privată şi eliminate în staţia de epurare din oraşul apropiat.  

Principalele probleme ale sistemului de canalizare sunt: 

 

 
Fig. 149Probleme ale sistemului de canalizare ale oraşului Berești  

 

6.4.3. Proiecte implementate/în curs de implementare 

Municipiul Galați 

Prin intermediul fondurilor ISPA, municipiul Galaţi a obţinut finanţare pentru Măsura ex-ISPA - 

"Modernizarea sistemelor de apa potabila şi  canalizare şi  construirea unei stații noi de epurare a 

apelor uzate în Galați,Romania" - nr. 2004/RO/16/P/PE/005, în cadrul căreia sunt realizate 

următoarele contracte de lucrări: 

A. Staţie de epurare ape uzate şi colector de canalizare - Măsura ISPA Nr. 

2004/RO/16/P/PE/005-03 

149 Sursa:preluare RM PATJ Galați,2014 
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B. Lucrări de reabilitare reţele de apă potabilă şi canalizare - Măsura ISPA Nr. 

2004/RO/16/P/PE/005-02 

C. Reabilitarea staţiei de tratare apă potabilă, a staţiilor de pompare şi a instalaţiilor conexe. 

Aceste proiecte sunt implementate de Societatea Apa - Canal SA Galați,iar asistenta tehnica şi  

supervizarea contractelor, este asigurată de Consorţiul internaţional IGIP (Germania) Grontmij - Carl 

Bro – Danemarca (http://www.apa-canal.ro/investitii-dezvoltare/2014-03-25-08-44-48/programe-

ispa,  noiembrie 2014). 

 

Municipiul Tecuci 

Program pilot de gestionare a deșeurilor în municipiul Tecuci 

Primăria municipiului Tecuci a demarat din 2009 proiectul "Valorificare deşeuri menajere - 

Platforma de compostare,staţie de sortare şi transfer", cu sprijin financiar din partea Uniunii 

Europene Prin Programul Phare Ces 2004, schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a 

deşeurilor.  

Proiectul în valoare de 979.784 euro vizează creşterea calităţii mediului şi punerea bazelor 

dezvoltării durabile a zonei prin realizarea unui sistem eficient de gestionare a deşeurilor de către 

administraţia locală. Beneficiarii proiectului sunt cei 42.012 locuitori ai Tecuciului precum şi 2.278 

agenţi economici şi 83 de instituţii.  

Aşa se face că în cadrul unui program pilot iniţiat în municipiul Tecuci au fost implicaţi 12.192 de 

oameni arondaţi serviciului de selectare colectivă. În acest sens se folosesc 340 containere, dintre 

care 123 pentru plastic, 132 pentru hârtie şi 85 pentru sticlă. Acest proiect pilot a fost iniţiat de 

Agenţia Română de Protecţie a Mediului, desfăşurându-se şi în municipiul Tecuci. Prin aceasta se 

doreşte o gestionare a deşeurilor colectate selectiv, însă mulţi dintre tecuceni nu par a fi interesaţi 

de acest aspect, mărturia stând resturile menajere aruncate pe străzi la voia întâmplării.  

Pe de altă parte, pentru estetica oraşului au fost realizate foarte multe spaţii verzi cu material săditor 

obţinut din serele proprii ale administraţiei locale şi din pepiniera aflată în Parcul Dendrologic. 

Periodic se sădesc alte tipuri de flori sezoniere şi plante, acordându-se o atenţie deosebită măririi 

zonelor verzi existente înfiinţării de noi spaţii verzi în locurile în care au permis acest lucru precum 
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şi sădirea de arbuşti în imediata apropiere a trotuarelor 

(http://www.administratie.ro/articol.php?id=32080, noiembrie 2014). 

 

Orașul Târgul Bujor  

Proiect Reabilitarea şi extinderea rețelei de canalizare şi  modernizarea stației de epurare în oraşul 

Târgu Bujor - proiect finanțat de Uniunea Europeana, în valoare totala de noua sute mii euro. Au 

fost înlocuite rețele învechite de canalizare pe o distanta de 1,62 km, a fost extins sistemul de 

canalizare pe străzile Constructorilor, Pieței, Partizanilor, Câmpului, Victoriei, Semanatorilor, Trei 

Stejari şi  Combinei, pe o distanta de 3,5 km şi  a fost modernizata stația de epurare a apelor uzate. 

Proiect Alimentare cu apa satele Moscu şi Umbrărești - proiect în valoare de 3.200.000 lei, finalizat 

în satul Umbrărești, în curs de finalizare în satul Moscu 

(http://www.primariatgbujor.ro/proiecte.html,  noiembrie 2014). 

 

Investiții în curs de finalizare 

Alimentarea cu gaze naturale a oraşului Târgu Bujor şi a satelor componente Moscu şi Umbrărești. 

Aducțiunea se face pe traseul: comuna Ivești - Grivița - Cudalbi - Băleni - oraş Târgu Bujor. Se 

așteaptă deschiderea finanțării de la Guvern. 

Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa în oraşul Târgu Bujor, înlocuirea conductei de aducțiune 

şi distribuție 

Extinderea rețelei de canalizare în cartierele Jiru, Chisc, Golasei şi în satul Umbrărești. Investiția va 

avea o valoare de 13,8 milioane euro. 

Proiecte depuse la MDRT 

 Reabilitare rețea stradala în oraşul Târgu Bujor şi  satele componente Moscu şi  Umbrărești; 

 Canalizare şi stație de epurare în satul Moscu, oraş Târgu Bujor; 

 

Orașul Berești 

In anul 2011 s-au realizat următoarele investiții în infrastructura de canalizare a oraşului (Primaria 

Tecuci, 2011): 

- Canalizare str. Maior Genoiu  
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- Canalizare str. Bradului 

 

Rezultatele obţinute în urma implementării proiectelor cu finanţare europeană din fonduri de 

preaderare 

In anul 2013, în Raportul de Monitorizare/Evaluare a Planului Judeţean De Gestionare a Deşeurilor 

Judeţul Galaţi s-au punctat următoarele rezultate obținute prin implementarea PJD a județului 

Galați: 

•Consiliul Local al oraşului Tg. Bujor - „Stație de compostare a deșeurilor din oraşul Târgu  

Bujor, județul Galați” ( PHARE CES 2004). A fost realizată o staţie de compostare cu o capacitate de 

1000 t/an. 

• Consiliul Local al Municipiului Tecuci - Valorificare deșeuri menajere – Platforma de 

compostare, stație de sortare şi  transfer (PHARE CES 2004). A fost realizată o staţie de sortare a 

deşeurilor reciclabile cu o capacitate de 20000 t/an.  

• Consiliul Local Ivești - “ Îmbunătățirea colectării şi transportului deșeurilor în comuna Ivești 

(PHARE CES 2004) S-au achiziţionat:  

- Pubele 120 l – 1725 buc;  

- Eurocontainere –  88 buc; 

- Autotransportor pentru deșeuri cu compactor de 16 mc – 1 buc;  

- Încărcător frontal cu capacitate de 1,0 mc;  

• CL al comunei Bălăşeşti – “Îmbunătăţirea gestionării deşeurilor în comuna Bălăşeşti” jud. 

Galaţi ”(PHARE CES 2006)  

S-au achiziţionat 125 de eurocontainere pentru colectarea selectivă, 1400 de pubele, un 

încărcător-descărcător frontal , 2 motostivuitoare, un vehicul transport specializat fracție verde, 2 

prese de compactat deșeuri, un vehicul pentru transportul deșeurilor reciclabile. Prin HCL a fost 

înfiinţat Serviciul Public Local de Salubritate. Au fost amenajate 26 de platforme unde au fost 

amplasate bateriile de eutocontainere pentru colectarea selectivă a deşeurilor de plastic, hârtie şi 

sticlă. Platformele au fost dotate cu un sistem de supraveghere video, pentru a putea superviza 

modul de depozitare a deseurilor în comună. 7 
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• CL al comunei Folteşti – “Colectare selectivă şi transportul deşeurilor din comuna Folteşti, 

jud. Galaţi ”(PHARE CES 2006). S-au achiziţionat 125 de eurocontainere pentru colectarea selectivă, 

1400 de pubele, un încărcător-descărcător frontal, 2 motostivuitoare, un vehicul transport 

specializat fracție verde, 2 prese de compactat deșeuri un vehicul pentru transportul deșeurilor 

reciclabile. Prin HCL a fost înfiinţat Serviciul Public Local de Salubritate. Au fost amenajate 20 de 

platforme unde au fost amplasate bateriile de eutocontainere pentru colectarea selectivă a 

deşeurilor de plastic, hârtie şi sticlă.  

• CL al comunei Schela – “Colectare selectivă şi transportul deşeurilor din comuna Schela, jud. 

Galaţi ”(PHARE CES 2006) S-au achiziţionat:  

- Pubele 120 l – 1400 buc;  

- Eurocontainere metalice cu capac 1,1 mc – 125 buc;  

- 26 puncte de colectare  

- Presa compactoare  

- Autospeciala pentru deșeuri organice cu masa compactoare  

- Autospeciala pentru deșeuri reciclabile  

Serviciul de salubritate constituit la nivelul UAT Schela desfăşoară activitatea de precolectare, 

colectare selectiva, stocare temporara şi transport (fara deşeuri periculoase) a deşeurilor municipale 

şi asimilabile din comerţ, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat, inclusiv a deşeurilor 

periculoase, componenta a deşeurilor municipale (categoria 20), ambalaje şi deşeuri de ambalaje 

(categoria 15) şi deşeurilor din construcții şi demolări (categoria 17), în vederea valorificării şi 

eliminării prin societăți specializate autorizate, pe teritoriul administrativ al satelor Schela şi Negrea, 

comuna Schela, județul Galați.  

• CL al oraşului Târgu Bujor – „Colectarea şi transportul deşeurilor din oraşul Tg. 

Bujor”(PHARE CES 2006) s-au achiziţionat:  

- 88 containere colectare selectiva  

- 1 autotransportator pentru deșeuri cu compactor  

- 1 incarcator frontal 1mc  

- 1725 containere deșeuri menajere  
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• CL al municipiului Galaţi "Managementul integrat al deşeurilor urbane solide în municipiul 

Galaţi şi împrejurimi " (Măsura ISPA 2003 RO 16/P/PE/027)  

În cursul anului 2011 au fost puse în funcţiune staţia de sortare şi compostare. Staţia de sortare cu 

o capacitate de 6000 t/an, realizează sortarea deşeurilor de hârtie/carton, plastic şi metal şi sticlă 

colectate în cadrul fluxului de colectare selectivă din municipiul Galaţi. În cadrul staţiei de 

compostare ce are o capacitate de 10000 t/an se realizează transformarea în compost a deşeurilor 

biodegradabile, verzi, colectate din parcuri, grădini.  

De asemenea au fost amenajate 220 de puncte de colectare selectivă a deşeurilor. Fiecare punct 

este dotat cu containere tip igloo de cu capacitatea de 2 m3, pentru colectarea deşeurilor de 

hârtie/carton, plastic/metal şi sticlă de la populaţie. O altă componentă a proiectului a vizat 

închiderea depozitului neconform de la Tirighina şi amenajarea unui nou depozit ecologic construit 

conform prevederilor legale. Astfel, a fost construită prima celula de depozitare a deşeurilor 

municipale nepericuloase şi toate facilităţile necesare funcţionării depozitului.  
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6.4.4.  Impactul asupra mediului 

Înființarea operatorilor regionali şi delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apa şi de 

canalizare către aceștia constituie un proces esențial pentru asigurarea respectării în termenii 

stabiliți a acquis-ului comunitar şi  de asemenea pentru dezvoltarea capacitații de absorbție a 

fondurilor şi   de implementare a viitoarelor proiecte de investiții. Ca o consecința directa, 

dezvoltarea sistemelor de apa şi de canalizare va juca un rol important în atingerea obiectivelor 

propuse şi  în asigurarea unui nivel de 100% de acoperire a serviciilor, la un nivel de calitate conform 

Directivei Apei şi  cu Directivei Apei Uzate150. 

In județul Galați Operatorul Regional pentru gestiunea serviciilor de alimentare cu apa şi  canalizare 

este Apa Canal Galați S.A., înfiinţată în 2004 şi  este organizată ca o societate pe acţiuni şi este 

înmatriculată la Registrul Comerţului Galaţi cu nr. J17/1795/2004. Societatea are ca obiectiv 

principal de activitate gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea şi distribuţia apei, precum 

şi colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate în emisar. 

În ceea ce privește principalele avantaje ale operării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare 

la nivel regional sunt următoarele: 

 
Fig.  151Avantajele operării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel regional  

 

Deși s-a înființat operatorul regional exista încă o serie de probleme care apar în infrastructura 

privind alimentarea cu apa şi sistemul de canalizare/tratare apa uzata din mediul urban (vezi fig. 40, 

150Manualul National al Operatorilor de Apa si Canalizare, 2008, Bucuresti 
151 Sursa:adaptare dupa http://www.apa-canal.ro/companie/carte-de-vizita, noiembrie 2014 
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fig. 41, fig. 42), şi sunt inca necesare investiții financiare importante ce depășesc în mod considerabil 

capacitățile financiare ale majorității autorităților locale. 

În ceea ce privește poluarea apelor datorita deversărilor de ape uzate, în județul Galați întâlnim 

următoarele surse poluatoare152: 

 

 Principalele surse poluatoare din Bazinul Hidrografic Siret în anul 2011 sunt folosinţe din 

domeniul colectării şi epurării apelor uzate urbane, metalurgie şi construcţii de maşini, 

prelucrări chimice, staţiile de epurare orăşeneşti ale SC APA CANAL SA Galaţi. Ca unităţi 

industriale semnificative sunt sursele din industria metalurgică precum SC 

ARCELORMITTAL Galați SA alte activităţi. 

 Majoritatea surselor de poluare din Bazinul Hidrografic Prut sunt reprezentate de 

staţiile de epurare orăşeneşti: SC APA CANAL SA din Tg. Bujor, respectiv Bereşti. 

 

6.4.5. Concluzii 

Infrastructura privind alimentarea cu apa, sistemul de canalizare şi  epurarea apelor uzate în zona 

urbana a județului  Galați se afla intr-o starea relativ buna, deoarece întâlnim o infrastructura 

dezvoltata şi stații de epurare deja în funcțiune sau în faza de construcție. Disfuncționalitățile apar 

diferențiat în fiecare oraş din județ şi  în rezolvarea acestora ar trebui sa se tina seama de 

următoarele probleme de actualitate: 

 Reţelele de canalizare a apelor uzate prezintă un grad avansat de uzura datorita vechimii 

conductelor. Etanşările conductelor nu sunt bine realizate, ceea ce permite poluarea pânzei 

freatice, 

 Staţiile de epurare a apelor uzate existente au tehnologii depăşite, sunt în stare de uzura 

avansata şi  nu funcţionează în parametrii normali, neasigurând condiţiile de calitate a apelor 

uzate înainte de evacuarea acestora în emisar, 

 Gradul ridicat de troficitate a lacurilor, ca urmare a prezentei algelor în număr foarte 

mare, 

 Cursurile de apa nu vor mai putea face necesarului de apa solicitat, 

152Raport de Mediu SNGD 2014-2020 
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 Creşterea numărului de beneficiari ai sistemului centralizat de distribuţie a apei potabile 

în mediul urban. 

 Necesare lucrări de reabilitarea/modernizarea/extinderea sistemelor de 

alimentare/tratare apa. 

  

222 
 

http://www.tooarchitects.ro/


 
S.C. TOO ARCHITECTS S.R.L. 
J/40/3293/11.03.2009   
CUI : 25267900 
18,Donici Street  Bucharest RO 
tel:     0040 372 755 862 
fax:     0040 372 755 861 
email : office@tooarchitects.ro 
www.tooarchitects.ro 

 
URBEPROIECT & FIDES – members of TOOARCHITECTS GROUP 

7. POPULATIA RURALĂ DIN JUDEȚUL GALAȚI ÎN LEGATURA CU MEDIUL 

7.1. Structura administrativă rurală a județului Galați - elemente de mediu 
 

În județul Galați se află 180 sate administrate în 61 de comune. 

 

Tabel 11 Lista comunelor din județul Galați 

Comunele judeţului Galaţi 
Bălăbănesti 
Bălăsesti 
Băleni 
Băneasa 
Barcea 
Berești-Meria 
Brăhăsesti 
Branistea 
Buciumeni 
Cavadinesti 
Certesti 
Corni 
Corod 
Cosmesti 
Costache Negri 
Cuca 
Cudalbi 
Cuza Vodă 
Drăgănesti 
Drăguseni 

Fârtănesti 
Foltesti 
Frumusita 
Fundeni 
Ghidigeni 
Gohor 
Grivita 
Independent
a 
Ivesti 
Jorăsti 
Liesti 
Măstăcani 
Matca 
Movileni 
Munteni 
Nămoloasa 
Negrilesti 
Nicoresti 
Oancea 
Pechea 
 

 
Piscu 
Poiana 
Priponesti 
Rădesti 
Rediu 
Scânteiesti 
Schela 
Sendreni 
Slobozia 
Conachi 
Smârdan 
Smulti 
Suceveni 
Suhurlui 
Tepu 
Tudor - 
Vladimirescu 
Tulucesti 
Umbrăresti 
Valea Mărului 
Vânători 
Vârlezi 
Vlădesti 

(Sursa: http://www.cjgalati.ro/index.php/judeul-galail, noiembrie 2014) 

Infrastructura comunelor şi  satelor județului  Galați,are o structură relativ dezvoltată, unde există 

toate unitățile administrație specifice (primării, unități sanitare, scoli s.a.) păstrându-se încă urmele 

istoriei. Unele comune sunt mai bine dezvoltate decât celelalte, de exemplu comunele: Șendreni, 

Tudor-Vladimirescu, Liești, Buciumeni s.a.  
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În zonele situate în apropierea ariilor protejate s-a dezvoltat un turism durabil, ajutând astfel la 

dezvoltarea economiei locale şi la creșterea nivelului de trai. În județul Galați există consemnate 30 

de arii protejate, unde prin implementarea unor Planuri de Management care au permis realizarea 

şi  dezvoltarea unui turism rural. 

 

 
Fig. 153UAT –uri din județul Galați  

 

În raport cu elementele naturale, așezările umane rurale din județ,  sunt aflate în relație de 

corespondenta şi integrare, dar şi  de dispersie, din punct de vedere al peisajului antropic/construit 

şi  cultural, fapt demonstrat de evoluția istorică a așezărilor în teritoriu. 

Astfel putem distinge următoarele tipologii: 

153 Sursa:Prelucrare GIS 
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• localitățile situate în imediata vecinătate a cursurilor de apă au un caracter liber, fiind 

dezvoltate de-a lungul cursului de apă şi  integrându-se în evoluția urbană; 

• localitățile situate în imediata vecinătate a lacurilor dulci sau sărate, au o tendința de 

dezvoltare neregulată; 

• localitățile situate în imediata vecinătate a zonelor împădurite s-au adaptat la elementele 

naturale şi  au preluat morfologia naturală asupra așezărilor natural; 

• localități situate în zona de câmpie, în care așezările umane sunt „deschise” către peisajul 

agricol, au fost  proiectate controlat în concordantă cu textura specifică agricolă. 

7.2. Ariile naturale din zonele rurale 

7.2.1. Definirea ariile naturale din zonele rurale 

Din numărul total de arii naturale protejate de pe teritoriul județului  Galați,un număr de 30 arii 

naturale protejate se afla în strânsa legătura cu așezările rurale, şi  anume: 

 

Tabel 12 Ariile naturale protejate aferente mediului rural din județul Galați 

Nr. 
Crt. 

Denumire arie naturală protejata Suprafață  (ha) Tipul ariei naturale protejate 

1 R0SCI0072 Dunele de nisip de la Hanul Conachi 241,700 SCI 
2 ROSCI0105 Lunca Joasa a Prutului 5851,700 SCI 
3 ROSCI0134 Pădurea Balta-Munteni 86,000 SCI 
4 ROSCI0139 Pădurea Breana- Roşcani 156,800 SCI 
5 ROSCI0151 Pădurea Gârboavele 219,100 SCI 
6 ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior 12289,543 SCI 
7 ROSCI0163 Pădurea Mogoş-Mâţele 64,900 SCI 
8 ROSCI0165 Pădurea Pogăneşti 180,900 SCI 
9 ROSCI0175 Pădurea Tălăşmani 53,400 SCI 
10 ROSCI0178 Pădurea Torceşti 129,900 SCI 
11 ROSCI0315 Lunca Chineja 944,900 SCI 
12 ROSCI0334 Pădurea Buciumeni – Homocea 2047,253 SCI 
13 ROSCI0360 Raul Bârlad intre Zorleni şl Gura 

Gârbovăţului 642,350 SCI 

14 R0SPA0070  Lunca Prutului – Vlădeşti – 
Frumuşiţa 

14389,200 SPA 

15 R0SPA0071 Lunca  Siretului Inferior 24084,852 SPA 
16  R0SPA0130 Mata – Cârja – Rădeanu 1949,934 SPA 
17 Parcul Natural Lunca Joasa a Prutului  Parc Natural 
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18 2.402 Dunele de nisip de la Hanu Conachi 220,33 Rezervație naturală protejata 
19 2.411 Balta Potcoava 39,29 Rezervație naturală protejata 
20 2.412 Balta Tălăbasca 187,83 Rezervație naturală protejata 
21 2.416 Lacul Vlăscuţa 41,80 Rezervație naturală protejata 
22 2.415 Lacul Pochina 74,80 Rezervație naturală protejata 
23 2.414 Lunca joasa a Prutului 1169,4 Rezervație naturală protejata 
24 V.2 Lunca Joasa a Prutului Inferior 8247,000 Rezervație naturală protejata 
25 2.403 Pădurea Gârboavele 282,40 Rezervație naturală protejata 
26 2.404 Pădurea Breana-Roşcani 151,40 Rezervație naturală protejata 
27 2.407 Pădurea Fundeanu 60,11 Rezervație naturală protejata 

28 2.408 Pădurea Tălăşmani 65,12 Rezervație naturală protejata 
29 2.409 Pădurea Buciumeni 71,20 Rezervație naturală protejata 
30 2.417 Pădurea Pogăneşti 35,93 Rezervatei naturală protejata 

(Sursa- prelucrare dupa date APM Galați,2014) 

 

Din figura de mai jos se poate observa faptul ca, așezările umane rurale care pot beneficia direct de 

resursele oferite de ariile naturale protejate, raportate la cele doua cursuri de apa principale Siret şi  

Prut sunt următoarele: 

 Zona Prut (Cavadinești, Suceveni, Oancea, Mastcani, Foltești, Fartanesti, Frumușița şi 

Tulucești), 

 Zona Siret (Brahasesti, Buciumeni, Poiana, Nicorești, Cosmești, Movileni, Umbrărești, 

Ivești, Liești, Fundeni, Nămoloasa, Tudor Vladimirescu, Piscu, Slobozia – Conachi, 

Independenta, Braniștea şi Șendreni). 
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Fig. 154Arii naturale protejate (SCI – SPA) din zona rurală a județului  Galați 

154 Sursa:Prelucrare GIS 
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Fig. 155Arii naturale protejate (Parc natural – Rezervații naturale protejate) din zona rurală a 

județului  Galați 

155 Sursa:Prelucrare GIS 
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B. SCURTA DESCRIEREA ARIILOR NATURALE PROTEJATE DIN ZONELE RURALE ALE JUDEȚULUI  

GALATI 

ROSCI0334 Pădurea Buciumeni - Homocea  

Situl are o suprafață de 4.993 de ha. şi  este situat în regiunea biogeografică continentală. Localizat 

pe teritoriul administrativ al județelor Vrancea şi  Galați şi  este administrat de direcția silvică 

Vrancea, ocolul silvic Adjud şi  Galați,ocolul silvic Tecuci.  

Situl este important pentru acoperirea sa geografică privind habitatul 91YO – păduri dacice de stejar 

şi  carpen. Tipurile de habitat întâlnite sunt: păduri dacice de stejar şi  carpen, de fag de tip Asperulo-

Fagetum, de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum. 

 

ROSCI0165 Pădurea Pogăneşti  

Situl este situat în regiunea biogeografică stepică la altitudini cuprinse între 110-250 m , pe substrate 

formate din depozite argilo-nisipoase, soluri luvice puternic podzolite (în vai, pseodogleizate). 

Managementul ariei protejate este realizat de Direcția Silvică Galați prin “Amenajamentul unității 

de producție IV Suceveni din Ocolul silvic Galați şi  Planul de management al ariei protejate Pădurea 

Pogănesti” (pentru  porțiunea din sit care e rezervație).  

Vegetația forestieră este dominată de gorun balcanic (Quercus petraea ssp.dalechampii), tei 

arginitiu (Tilia tomentosa), stejar pufos (Quercus pubescens) în special pe versanți şi stejar brumăriu 

(Quercus pedunculiflora) de-a lungul văilor. Se remarcă structură naturală foarte bine conservată, 

prezenta regenerării naturale la gorun, tei şi  a speciilor de stejari, abundenta şi  diversitatea 

subarboretului (păducel – Crataegus monogyna; măceș – Rosa canina; scumpie – Cotinus 

coggygria). În sit întâlnim bujorul românesc (Paeonia peregrina), specii de plante din lista roșie 

Europeană (Fritillaria orientalis) şi plante din Lista Roșie Națională: Achillea ochroleuca, Crocus 

reticulatus, Delphinium fissum, Dictamnus albus, Lathyrus pannonicus, Limodorum abortivum, 

Paeonia peregrina, Pyrus elaeagrifolia, Prunus tenella s.a. 

Tipurile de habitate în sit sunt: vegetație forestieră ponto - sarmatică cu stejar pufos, păduri dacice 

de stejar şi  carpen, vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp. Specii de plante enumerate 

în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CE sunt: Iris aphylla ssp., hungarica şi  Echium russicum.  
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ROSCI0139 Pădurea Breana- Roşcani  

Situl are o suprafață de 157 de ha (aria protejată are o suprafață de 78,3 ha) şi este situat la o 

altitudine cuprinsă între 96 şi  153 de m, în regiunea biogeografică stepică. În sit putem întâlni specii 

de arbori precum: stejar pufos, asociații de silvostepă, de specii ierboase şi  bujorul românesc. Fauna 

este formată din numeroase specii de păsări protejate (inclusiv prădătoare de talie mare şi  mijlocie).  

Sunt întâlnite mamifere mari şi  mici, optime pentru activitatea de hrănire şi  reproducere (mistreț, 

căprioară, iepure, vulpe). Tipurile de habitate întâlnite sunt reprezentate de: vegetația forestieră 

ponto - sarmatică, vegetație de silvostepă euro-siberiană şi tufărișuri de foioase ponto - sarmatice.  

 

Rezervația Naturală Pădurea Breana-Roscani 

Rezervaţia este situată pe teritoriul administrativ al comunei Băneasa, în apropiere de satul Roşcani. 

Este situată în zona Colinelor Covurluiului pe teritoriul comunei Băneasa, sat Roşcani şi  este 

localizată pe malul stâng al pârâului Chineja (Pârâul Chineja şi  afluenţii săi - Băneasa, Covurlui, 

Frumuşiţa, Ijdileni, Slivna, Rădiciu şi Roşcani). Rezervația prezintă asociaţii de arbori compuse din 

stejar pufos (Quercus pubescens), în amestec cu stejar pedunculat (Q. pedunculiflora). În arealul 

declarat rezervaţie naturală se întâlnesc poienile de bujor românesc (Paeonia peregrina, varietatea 

romanica), specie declarată monument al naturii. 

În rezervaţie se întâlnesc specii de răpitoare cum sunt: Falco tinunculus vinderei, Strix uralenisis şi  

Athena noctua. Dintre mamifere se pot aminti: porcul mistreţ, vulpea, căprioara şi  iepurele.  

Pădurea Breana - Roşcani este totodată suprapusă cu situl de importanţă comunitară ROSCI0139 

Pădurea Breana-Roşcani (151,4 ha), ce se află în custodia Direcţiei Silvice Galaţi. 

 

ROSCI0105 Lunca Joasa a Prutului  

Lunca Joasă a Prutului este situată în regiune biogeografică stepică cu o suprafață de 5.852 ha. Se 

prezintă ca o depresiune largă, terenul fiind înclinat transversal spre râul Prut. Vegetația luncii 

Prutului este reprezentată prin formațiuni vegetale naturale de pajiști şi pădure, specifice solurilor 

aluviale. Pajiștile sunt alcătuite din specii mezofile şi  mezohidrofile reprezentate prin graminee. 

Vegetația lemnoasă este formată mai ales din esențe moi. Vegetația palustră este compusă din 
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Carex riparia, Scirpus sylvaticus, Typha latifolia, Phragmites communis, Equisetum arvense, Mentha 

aquatica etc. 

Din punct de vedere avifaunistic bazinul hidrografic al Prutului inferior reprezintă o zonă importantă, 

aici fiind înregistrate importante efective de păsări acvatice în timpul migrației, cum ar fi: ardeide 

(Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Egreta alba, Ardea purpurea), ciconiide (Ciconia nigra, Ciconia 

ciconia), threskiornithide (Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia), anatide (Cygnus olor, Anser 

albifrons, Anser erythropus, Anser anser, Anas crecca, Anas querquedula, Aythya ferina, Aythya 

nyroca), ralide (Fulica atra), s.a. 

 

Rezervația Naturală Lunca joasă a Prutului 

Rezervaţia naturală, desemnată prin Legea nr. 5/2000 este situată în cuprinsul complexului agro - 

piscicol Mâţa - Rădeanu, de pe teritoriul comunei Cavadineşti, sat Vădeni, reprezentând de fapt o 

suprafaţă inclusă în Balta Mâţa, din extremitatea nord-estică a judeţului Galaţi. Are suprafața de 81 

ha. Rezervația se suprapune cu aria de protecţie avifaunistică ROSPA0130 Mâţa - Cârja - Rădeanu, 

situl de importanţă comunitară ROSCI0105 Lunca Joasă a Prutului şi  Parcul Natural Lunca Joasă a 

Prutului Inferior. 

 

ROSCI0163 Pădurea Mogoş-Mâţele  

Situl este situat în regiunea biogeografică stepică (sud-estul Moldovei) cu o suprafață de 65 de ha. 

Se află la o altitudine de 125 m, pe substraturi de lut şi loessuri, cu soluri puternic levigate,  cu 

vegetație reprezentată din pădurile şi rariștile de stejar pufos, pe alocuri cu plantații de paltin. 

Structura naturală este bine conservată, reprezentată prin: diversitatea structurilor şi alternarea 

porțiunilor de pădure închisă cu rariști şi poieni, prezenta regenerării naturale a speciilor de stejari, 

abundenta şi diversitatea subarboretului (păducel – Crataegus monogyna; măceș – Rosa canina; 

corn – Cornus mas). Tipurile de habitat întâlnite sunt: vegetație forestieră ponto - sarmatică, 

tufărișuri de foioase ponto - sarmatice şi  vegetație silvostepă euro - siberiană cu specii de stejar. 

În sit sunt regăsite specii de plante din lista Roșie Europeană: Fritillaria orientalissi plante din Lista 

Roșie Națională Plante: Asparagus verticillatus, Carex brevicolis, Crocus reticulatus, Dictamnus 
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albus, Echinops ritro ssp. ruthenicus, Hierochloe repens, Lathyrus versicolor, Paeonia peregrina, 

Prunus tenella  s.a.  

 

ROSCI0151  Pădurea Gârboavele  

Situl este localizat în sud-estul Podișului Moldovenesc, în etajul fitoclimatic de silvostepă la nord de 

oraşul Galați (în apropierea localității Tulucești) la o altitudine de 65-80m, pe substrate loessoide şi 

luturi, soluri cernoziomuri levigate şi ocupă o parte din pădurea de agrement Gârboavele (proprietar 

- Consiliul Județean Galați). Are o suprafață de 219 ha, situat în regiunea biogeografică stepică. 

Pădurea Gârboavele are plan de management iar Consiliul Județean Galați este în calitate de 

custode al ariei naturale protejate. 

Tipurile de habitate sunt: vegetație forestieră ponto - sarmatică cu stejar pufos, vegetație de 

silvostepă eurosiberian cu stejar şi  tufărișuri de foioase ponto - sarmatice. Dintre specii de 

nevertebrate din Anexa II a Directiva Consiliului 92/43/CEE (Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, 

Erannis ankeraria) şi specii de plante în anexa II a aceeași directivă (Iris aphylla ssp. Hungarica,  

Echium russicum, Pulsatilla grandis, Crambe tataria). 

Datorită subarboretului foarte dens regenerarea naturală a stejarilor este mai redusă. În sit întâlnim 

bujorului romanesc (Paeonia peregrina). Arborii din sit sunt supuși programul de conservare 

deosebită alături de porțiunea de pădure propusă ca rezervație. Situl este vulnerabil datorită 

faptului că, pădurea este folosită de populație ca loc de recreere pe timpul verii, dar şi  prin prezenta 

plantațiilor de salcâm, ce îngreunează reinstalarea stejarilor (brumăriu şi  pufos) punând astfel în 

pericol conservarea şi  regenerarea arboretelor naturale existente prin invadarea acestora. 

 

Rezervația naturală Pădurea Gârboavele 

Rezervaţia este situată pe teritoriul administrativ al comunei Tuluceşti, la cca. 15 km N-E de 

municipiul Galaţi şi  la 1,5 km de Tuluceşti; la sud se învecinează cu comuna Vânători şi  sat Odaia 

Manolache. Are o suprafaţa de 230,00 ha. Se remarcă structura naturală foarte bine conservată 

reprezentată prin: diversitatea de specii în etajul arborilor, în subarboret şi în pătura erbacee şi  

alternarea porţiunilor de pădure închisă cu rarişti şi  poieni. În sit este întâlnit Quercus virgiliana 

(chiar exemplare de Q. virgiliana forma „pungens”).  
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Pe lângă stejarul pufos şi  cel brumăriu, în etajul arborilor mai apar jugastrul (Acer campestre) şi 

vişinul turcesc (Prunus mahaleb) iar în subarboret măceşul (Rosa canina), păducelul (Crataegus 

monogyna), porumbarul (Prunus spinosa), cornul (Cornus mas), scumpia (Cotinus coggygria). 

Rezervația Pădurea Gârboavele se suprapune, parţial, cu situl de importanţă comunitară ROSCI0151 

Pădurea Gârboavele (282,40 ha) aflată în custodia Consiliului Judeţului Galaţi. 

 

ROSCI0134 Pădurea Balta-Munteni 

Situl are o suprafață de 86 ha şi  este localizat în lunca Bârladului la o altitudine de 40-60m, pe 

depozite aluviale luto-argiloase. Structura naturală este bine conservată, reprezentată de o 

diversitate arborescentă edificatoare pentru habitate dar şi  de o regenerare naturală a acestor 

specii (stejar, frasini şi  ulmi). În anumite zone subarboretele este foarte bine dezvoltat asigurând o 

bună protecție a solului.  

Specii reprezentative de păducel (Crataegus monogyna), corn (Cornus mas), sânger (Cornus 

sanguinea), lemn căinesc (ligustrum vulgare), măces (Rosa canina), salba moale (Euonymus 

europaeus). Mai apar exemplare rare de carpen (Carpinus betulus) şi tei cu frunză mare (Tilia 

platyphyllos). Se regăsesc plantele din Lista Rosie Europeană (Fritillaria orientalis) şi  plante din Lista 

Rosie Natională (Allium guttatum, Dianthus guttatus, Frittilaria meleagris, Galanthus elwesii, 

Leucojum aestivum, Mercurialis ovata, Neottia nidusfavis, Plantago schwarzenbergiana, 

Platanthera bifolia, Serratula wolffi). 

 

ROSCI0360 Raul Bârlad intre Zorleni şl Gura Gârbovăţului  

Zonă umedă din regiunea biogeografic stepică reprezentând habitat specific pentru specia de 

interes conservativ Lutra lutra dar şi pentru două specii de amfibieni şi  o reptilă de asemenea de 

interes conservativ. Situl are o suprafață de 2.569 ha şi o importantă ridicată pentru Spermophilus 

citellus şi Lutra lutra dar şi  pentru speciile de amfibieni Bombina bombina şi Triturus cristatus. Situl 

nu are plan de management. 

Vulnerabilitatea ariei protejate este dată de pierderea şi  distrugerea habitate datorită activităților 

agricole, a supracositului, lipsei cositului, a suprapăsunatului - lipsa acestuia, a exploatării minere de 
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suprafață, a dragării şi  drenării habitatului umed, a activităților industriale, al dezvoltării teritoriale, 

a circulației, al turismului necontrolat dar şi  datorită depozitării deșeurilor menajere sau industriale.  

 

ROSCI0178 Pădurea Torceşti  

Situl este localizat în lunca veche a Bârladului la o altitudine de 20-35m, pe depozite aluviale. În 

marea majoritate situl prezintă un grad de închidere al coronamentului de 70-80%. Se remarca 

structura naturală foarte bine conservată reprezentată prin: diversitatea speciilor arborescente 

edificatoare pentru habitat (pe lângă stejarul pedunculat, Q. robur, apar două specii de frasini 

indigeni: F. angustifoliasi sporadic F. pallisiae; trei specii de ulmi indigeni: U. procera, U. minor şi mai 

rar Ulmus laevis,); prezenta regenerării naturale a speciilor arborescente edificatoare pentru habitat 

(stejar, frasini şi  ulmi). În portiunile depresionare (foste brate inundabile din vechea albie a 

Bârladului) apar insule de plop alb (Populus alba) şi cenușiu (Populus x canescens). Există porțiuni 

unde subarboretul este foarte bine dezvoltat asigurând o buna protecție a solului.  

Speciile principale de subarboret sunt reprezentate de păducel (Crataegus monogyna), sânger 

(Cornus sanguinea), lemn cainesc (Ligustrum vulgare), măces (Rosa canina), salba moale (Euonymus 

europaeus), alun (Corylus avellana), socul negru (Sambucus nigra), curpenul de padure (Clematis 

vitalba) şi  izolat spinul cerbului (Rhamnus catharticus). În parcela 20 apare un ochi de mlaștina de 

cca. 3000 m2 cu vegetație specifică. 

Plante din Lista Rosie Europeană: Fritillaria orientalis, Plante din Lista Rosie Natională: Allium 

guttatum, Cephalanthera rubra, Dianthuscapitatus, Dianthus guttatus, Dianthus kladovanus, 

Delphinium fissum, Dictamnus albus ssp. albus, Epipactis helleborine, Frittilaria tenella, gelwesii, 

Leucojum aestivum, Neottia nidusfavis, Orchis morio, Platanthera bifolia, Serratula wolffii. Tipul de 

habitat întalnit în sit este reprezentat de pădurile ripariene mixte cu Quercus robus, Ulmus laevis, 

Traxinus excelsior sau F.angustifolia. 

 

ROSCI 0072 Dunele de nisip de la Hanul Conachi 

Situl este situat în regiunea bioregiunea stepică şi are o suprafață de 199, 3 ha, din care 17,6 

reprezintă Rezervația Naturală Dunele Hanu – Conachi şi  diferența de suprafață (181,7 ha) sunt 
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ocupate de arborete artificiale. Din punct de vedere administrativ, aria se situează 100% pe teritoriul 

județului  Galați 

Pe suprafata sitului întâlnim 2 tipuri de habitate: 6120* Pajiști xerice pe substrat calcaros şi  91AA 

Vegetație forestier ponto - sarmatic cu stejar pufos; 

Fauna şi flora caracteristică cuprinde specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 

92/43/CEE şi  anume: 

• amfibieni şi  reptile - Emys orbicularis; 

• nevertebrate -  Erannis ankeraria şi  Cerambyx cerdo; 

• plante - Echium russicum; 

Sunt întâlnite specii rare şi  unicate în flora din România: Metopobactus rayi, Gnophosa spinosa, 

Zelotes Muncus, Micaria sosiabilis, Phelegra nigra; Flora arenicola rară şi endemică de tip 

submediteranian şi  pontic specifică dunelor nisipoase fluviatile: Dianthus capitatus, D. deserti, D. 

pallens, D. polymorphus, Polygonium arenarium, P. patulum, Secale silvestre, Holoschoenus vulgaris, 

Corispermum nitidum, Festuca  vaginata, F. valesiaca, Salix rosmarinifolia, Nepeta ucrainica, 

Dicthamus albus, Rindera umbellata,  Succisa pratensis,  Cynodon dactylon,  Apera spica venti. 

 

ROSCI0175 Pădurea Tălăşmani  

Situl este situat în regiune biogeografică pontică la o altitudine cuprinsă între 168- 235 m. Custodele 

este reprezentat de Direcția Silvică Galați,ce trebuie să respecte Planul de 

Management/Regulamentul de Funcționare al ariei protejate avizat favorabil de Comisia pentru 

Ocrotirea Monumentelor Naturii.  

Habitatul natural de pădure cuprinde speciile Quercus robur, Fagus orientalis, Fraxinus excelsior, 

Acer campestre şi  Tiliacordată din zona de deal şi  23 de exemplare marcate de arbori seculari din 

specia Fagus orientalis (specie rară în această zonă). Asociatiile de specii ierboase specifice sunt 

reprezentate de pădurile de deal: Corydalis sp., Isopyrum sp., Anemone sp., Geranium sp., 

Pulmonaria sp., Symphitum sp.; cu floră endemică - Galanthus graecus (ghiocel balcanic). 

Speciile importante de floră şi  faună sunt  reprezentate de Bufo bufo, Hyla arborea,  Dryomys 

nitedula, Muscardinus avellanarius,Nannospalax leucodo. 
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R0SPA0130 Mata – Cârja - Rădeanu  

Situl este situat în bioregiunea stepică şi are o suprafață de 5.735. Vegetația palustră este 

reprezentată de specii ale genurilor Carex, Juncus, Phragmites şi  Typha.  Acest complex are plan de 

management propriu realizat de proprietari/contractori: S.C. Salvia S.R.L., S.C. OCPET S.R.L. Bârlad 

şi  S.C. PESCO S.R.L.  

Situl este important pentru populațiile cuibăritoare ale următoarelor specii: Aythya nyroca,Alcedo 

atthis, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Plegadis falcinellu, Egretta alba, Nycticorax nycticorax, 

Circus aeruginosus, Lanius minor, Botaurus stellaris, Lanius collurio. 

Situl este de asemenea important în perioada de migrație pentru speciile: Aquila heliaca, Ciconia 

ciconia, Ardeola ralloides, Milvus migrans, Pelecanus onocrotalus, Anser anser, Limosa limosa, 

Tringa erythropus, Numenius arqua  sa. 

Situl este important pentru iernat pentru următoarele specii: Haliaeetus albicilla şi Circus cyaneus. 

 

R0SPA0070  Lunca Prutului - Vlădeşti - Frumuşiţa 

Situl este situat în bioregiunea stepică cu o  altitudinea ce nu depășește 20 de metrii. Microrelieful 

este reprezentat de forme de acumulare (grinduri) şi  forme negative (foste lacuri, gârle, bălti şi 

mlaștini). În cadrul luncii se disting grinduri exterioare şi  grinduri interioare (intergrinduri) formate 

de-a lungul fostelor privale şi alcătuite din texturi fine şi  în mai mică măsură din texturi mijlocii. Din 

punct de vedere geologic, în profunzime prezintă formațiuni cristaline şi  magmatice; în cuvertura 

se pot contura ciclurile sedimentare (permian - triasic inferior, jurasic - cretacic - eocen şi badenian 

superior - Romanian). 

Situl este inclus în Parcului Natural Lunca Joasa Prutului Inferior. Situl este important pentru 

populațiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Aythya nyroca, Falco vespertinus, Falco vespertinus, 

Coracias garrulus, Ardea purpurea, Alcedo atthis, Ardeola ralloides, Ciconia nigra, Dendrocopos 

syriacus, Egretta alba, Nycticorax nycticorax, Sterna hirundo, Egretta garzetta, Chlidonias hybridus,C 

ircus aeruginosus, Dryocopus martius, Aythya nyroca. 

Situl este important în perioada de migrație pentru speciile: Phalacrocorax pygmeus, Ciconia 

ciconia, Pelecanus onocrotalus, Pelecanus onocrotalus, Pandion haliaetus, Recurvirostra avosetta, 

Haliaeetus albicilla, Himantopus himantopus şi  Limosa limosa. 
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R0SPA0071 Lunca  Siretului Inferior  

Situl este situat în regiunile biogeografice continentală şi  stepică la o altitudine cuprinsă între 47-

302 m. Situl este localizat preponderent în lunca inundabilă a Siretului, o luncă joasă, cu relief 

predominant plan, tânăr, format din depuneri aluviale. Principalele tipuri de habitate sunt 

reprezentate de cursurile de apă din zonele din zonele de câmpie, până la cele montane, pajisti 

aluviale din Cnidion dubii, păduri ripariene mixte cu specii de stejar, râuri cu maluri nămoloase cu 

vegetatie de Chenopodion, vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus ssp, zăvoaie cu Salix 

alba şi  Populus alba, şi  păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior. 

Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE (Lutra lutra, 

Spermophilus citellus). Specii de amfibieni şi  reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 

92/43/CE (Emys orbicularis, Triturus cristatus,  Bombina bombina). Specii de pești enumerate în 

anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE (Aspius aspius,Cobitis taenia,  Gobio kessleri, Gobio 

albipinnatus, Gymnocephalus schraetze) 

Specii de nevertebrate - Lucanus cervus şi Vertigo angustior. 

 

Rezervația naturală Pădurea Tălășmani 

Rezervaţia naturală se  află situată pe raza administrativă a oraşului Bereşti, în partea de N-V, la cca 

8 km distanţă, în nord - vest-ul Pădurii Tălășmani, cu o suprafață de 20 ha. Poate fi întâlnit plopul 

secular canadian, cu vârsta de cca. 135 ani, pe o înălţime mai mare de 45 de metri. Zona de 

rezervaţie cu arbori seculari o găsim în imediata apropiere a Casei de copii Tihuleşti.  

Specii prezente: floră endemică de Galanthus graecus (ghiocel balcanic) 23 exemplare marcate de 

arbori seculari din specia Fagus orientalis. Pădurea Tălășmani este totodată suprapusă cu situl de 

importanţă comunitară ROSCI0175 Pădurea Tălăşmani (53 ha), ce se află în custodia consorțiului 

format din Asociaţia Human Nature Galaţi, Direcţia Silvică Galaţi şi Asociaţia Judeţeană a Pescarilor 

Sportivi Galaţi. 
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Rezervația naturală Dunele de nisip de la Hanu Conachi 

Situl are o suprafață totală de 199,3  ha şi  este situat în regiunea biogeografică stepică. Rezervația 

cuprinde patru stațiuni alese după criterii tipologice: 

 Pădure de stejar cu păducel şi  salcâm având un covor vegetal bine dezvoltat; 

 Asociații de coada șoricelului şi secară; 

 Pâlcuri de mesteacăn şi asociații de Brometem tectori;  

 Zona dunelor propriu-zise cu vegetație săracă cu elemente de floră arenicol. 

 Conține habitate de pădure de foioase de Robinia pseudaccacia, Quercus pedunculiflora, Q. 

Robur, arbori seculari de Quercus robur şi Betula pendula (relicve glaciare), specii rare unicate în 

flora din România (Metopobactus rayi, Gnophosa spinosa, Zelotes Muncus, Micaria sosiabilis, 

Phelegra nigra), flora arenicola rară şi  endemică de tip submediteranian şi pontică specifică dunelor 

nisipoase fluviatile: Dianthus capitatus, D. deserti, D. pallens, D. polymorphus, Polygonium 

arenarium, P. patulum, Secale silvestre, Holoschoenus vulgaris, Corispermum nitidum, Festuca 

vaginata, F. valesiaca, Salix rosmarinifolia, Nepeta ucrainica, Dicthamus albus. În sit mai întâlnim 

elemente faunistice pontice şi  mediteraneene, unicate în Moldova şi foarte rare în România, cum 

este: sopârla de nisip (Eremias arguta), coleoptere rare: Hipolia parvula, Anisoplia deserticale, 

Anomalia dubia, Crypocephalus gamma, Crasomelia marginata; dar şi două tasocenoze de aranee: 

din pădurea de stejar; de pe pajiștile mezoxerofile şi xerofile şi de pe dunele de nisip. 

Flora şi fauna este formată din specii de plante, amfibieni, reptile şi nevertebrate enumerate în 

anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: (Emys orbicularis), nevertebrate (Erannis ankeraria, 

Cerambyx cerdo), plante (Echium russicum), dar şi alte specii importante (Bufo bufo, Hyla arborea, 

Dryomys nitedula, Muscardinus avellanarius, Allium guttatum Astragalus varius, Campanula 

macrostachya Carex stenophyll, Delphinium fissum,  Dianthus giganteiformis ssp. kladovanus, 

Echinops ritro ssp., ruthenicus, Euphorbia peplis s.a.) 

 

Rezervația naturală Pădurea Fundeanu 

Rezervația naturală Pădurea Fundeanu se afla pe Dealurile Fălciului, comuna Drăgușeni, județul 

Galați şi se întinde pe o suprafață de 53,2 hectare. Rezervația are un habitat de pădure naturală de 

foioase. Este renumită prin faptul că aici se găsesc arbori din specia Querqus dalechampii în vârsta 
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de 120-125 ani, arboretul cel mai bătrân din aceasta specie în arealul cel mai sudic din Moldova. 

Întâlnim exemplare de frasin comun, jugastru, ulm de câmp. Din speciile de subarboret se protejează 

darmoxul care este foarte rar în această zonă. Specii prezente: Sus scrofa, Capreolus capreolus, 

Lepus europeus, Vulpes vulpes, Meles meles, Accipiter nisus, Phasianus colchicus, Cuculus canorus, 

Upupa epops, Dendocropus medius, Galerida cristata, Alauda arvensis.  

Ornitofauna este densă şi bine reprezentată de specii cum sunt: răpitoarele, pupăza (Upupa epops), 

ciocănitoarea de stejar (Dendocopos medius), cucul (Cuculus canorus). 

 

Rezervația naturală Lacul Pochina 

Rezervaţia se află pe raza administrativă a comunei Suceveni, sat Rogojeni, din estul intravilanului 

acestui sat, fiind o baltă a râului Prut. Suprafaţa: 74,80 ha. Căi de acces: DN 26 Galaţi – Cavadineşti; 

DJ 242D Suceveni – Rogojeni.  

Lacul Pochina este inclusă în aria de protecţie avifaunistică ROSPA0130 Mâţa – Cârja - Rădeanu, situl 

de importanţă comunitară ROSCI0105 Lunca Joasă a Prutului şi  Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului 

Inferior. 

 

Rezervația naturală Pădurea Buciumeni 

Rezervația naturală se află situată pe raza administrativă a comunelor Buciumeni şi Brăhășești, în 

partea de N-V a județului , la cca. 35 km distanta nord de Tecuci. Încadrare în Euro-regiunea 

României: Podișul Central al Moldovei, Subunitatea Colinele Tutovei. Rezervația are o suprafață de 

771,2 ha. Rezervația este arealul cel mai de nord al județului  Galați împădurit cu tei, cu o densitatea 

cea mai mare de arboret de acest gen. Specii prezente: Tilia cordata (tei pucios), Tilia platypphyllos 

(tei cu frunza mmare), Faguss sylvatica, Qurcus petraea (gorunn), Carpinus betulus. Specii prezente: 

Sus scrofa, Capreolus capreolus, Lepus europeus, Vulpes vulpes.  

Pădurea Buciumeni este inclusă în situl de importantă comunitară ROOSCI0334 Pădurea Buciumeni 

Homocea. 
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Rezervația naturală Lacul Vlăscuța  

Rezervaţia naturală, desemnată prin Legea nr. 5/2000 este situată pe raza administrativă a comunei 

Măstăcani, în dreptul satului Drăculeşti, respectiv în zona îndiguită a râului Prut. Are o suprafaţa de 

41,80 ha. Căile  de acces sunt DN 26 Galaţi – Cavadineşti; DC Şoseaua Rusului, dintre satul Drăculeşti 

şi digul din lungul râului Prut.  

 

Rezervația Naturală Balta Potcoava 

Rezervaţia naturală este situată pe raza administrativă a comunei Braniştea, din sudul judeţului 

Galaţi. Suprafaţa: 49,00 ha. Genetic, Balta Potcoava este un lac de curs părăsit al Siretului (sau de  

meandru). Nu a putut fi desecat în urma acțiunii de îndiguirea luncii Siretului inferior, datorită 

suprafeţei şi  adâncimii mai mare şi  datorită legăturii strânse cu stratul de apă freatică.  

Habitat de zonă umedă, cu Thypha, Phragmitessi habitat de hrănire şi  reproducere pentru păsări 

acvatice şi  limicole. Balta Potcoava este inclusă în aria de protecţie specială avifaunistică 

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior aflată în custodia Asociaţiei pentru Conservarea Diversităţii 

Biologice Vrancea. 

 

 

Rezervația Naturală Balta Talăbasca 

Rezervaţia naturală se situează pe teritoriul al comunei Tudor Vladimirescu, respectiv în albia majoră 

a cursului inferior al râului Siret. Suprafaţa: 139,00 ha. Este un lac de luncă cu apă dulce din Câmpia 

Siretului Inferior, alimentat din Pârâul Călmăţui dar şi  din izvoare subterane. Flora este caracteristică 

zonelor umede şi  este reprezentată prin stuf, papură, rogoz şi  altele ce oferă adăpost pentru 

păsările de baltă sedentare cât şi  pentru celelalte specii de faună de baltă.  

Speciile care cuibăresc în stufărişul bălţii sunt egreta mică, raţa mică, nagâţul, lişiţa, găinuşa de baltă. 

Ihtiofauna este reprezentată de specii specifice lacurilor cu apă dulce crap, caras auriu, şalău, ştiucă, 

biban, roşioară.  

 

Rezervația Naturală Pădurea Pogănești 
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Rezervaţia naturală se situează pe teritoriul administrativ al comunei Suceveni, la sud-vest de 

aceasta, respectiv din nord – estul judeţului Galaţi. Suprafaţa: 33,5 ha În această rezervaţie nu se 

constată influenţe antropice, pădurea fiind păstrată în starea ei naturală. De remarcat, ca unicitate 

între rezervaţiile din judeţul Galaţi, existenţa a numeroase tufe de tei regenerate natural.  

Habitat de pădure xerofila naturală mixtă din zona de deal cu Quercus penduculiflora, Quercus 

pubescens, Quercus petraea şi Tilia tomentosa. Se remarcă abundenţa şi diversitatea subarboretului 

(păducel – Crataegus monogyna, maceş – Rosa canina, scumpie – Cotinus coggygria). Trebuie 

menţionat prezenţa bujorului românesc (Paeonia peregrina). Pădurea Pogăneşti este inclusă în situl 

de importanţă comunitară ROSCI0165 Pădurea  Pogăneşti şi  se află în custodia Direcţiei Silvice 

Galaţi. 

 

Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului 

Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior a fost înființat în anul 2004 prin H.G. 2151, privind 

instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, este încadrat conform O.U.G. nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi  

faunei sălbatice, la categoria de management parc natural corespunzătoare categoriei V IUCN - 

"Peisaj protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului şi  recreere”. 

PNLJPI include patru rezervații naturale, conform Legii nr. 5/2000, privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III - a zone protejate: Lunca Joasă a Prutului (81ha), 

Lacul Pochina (74,8ha), Lacul Vlăscuța (41,8ha) şi  Ostrovul Prut (62 ha). 

Pe teritoriul Parcului Natural au fost identificați 442 taxoni: 321 specii, 14 subspecii, o formă, o 

varietate şi 5 hibrizi. Nou semnalați pe teritoriul parcului au fost 81 de taxoni, dintre aceștia sunt 6 

subspecii şi 2 hibrizi. 

 

Fauna  

 Nevertebrate– speciile de moluște comune frecvent întâlnite de-a lungul râului Prut sunt 

reprezentate de următoarele speciile: Theodoxus danubialis, Viviparus viviparous, Viviparus 

acerosus, Radix auricularia, Radix peregra, Cepaea vindobonensis, Lymnea stagnalis Anisus vortex, 

Helix lucorumsi Helix pomatia. 
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 Insecte - prezenta în parc a speciei Gomphus flavipes este cea mai importantă deoarece acestea 

este menționată în Directiva Habitate a Uniunii Europene (EU Directive 92/43/EEC), fiind inclusă în 

speciile de interes comunitar care necesită protecție strictă şi  pentru care este necesară stabilirea 

unor zone speciale de protecție). Dintre Lepidoptere (fluturi diurni şi nocturni), specia Callimorpha 

quadripunctaria face parte din II a Directivei Habitate, conform formularului standard Natura 2000, 

pentru ROSCI Lunca Joasă a Prutului. 

 Ihtiofauna - speciile de pești care se regăsesc în anexa II a Directivei “Habitate”(92/43/CEE) sunt 

în număr de 8: Gobio kessleri, Aspius aspius, Rhodeus sericeus amarus, Misgurnus fossilis, Cobitis 

taenia, Zingel zingel, Zingel strebersi Pelecus cultratus. 

 Herpetofauna - în cadrul proiectului LIFE05NAT/RO/000155 au fost identificate 8 specii de 

amfibieni Triturus vulgaris, Triturus dobrogicus, Bombina bombina, Bufo viridis, Pelobates fuscus, 

Hyla arborea, Rana ridibunda, Rana lessonae şi 7 specii de reptile Emys orbicularis, Lacerta agilis, 

Lacerta viridis, Natrix natrix, Natrix tessellata, Coluber caspius şi  Elaphe longissima. Pe lângă acestea 

a mai fost identificat şi  hibridul Rana kl. esculenta. 

 Avifauna -  specii cuprinse în Anexa 1 a Directivei “Păsări”.  

 Chiropterele - au fost identificate 15 specii: Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus 

pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Nyctalus noctula, Nyctalus leisleri, Vespertilio murinus, Eptesicus 

serotinus, Eptesicus nilssonii, Plecotus auritus/Plecotus austriacus, Barbastella barbastellus, Myotis 

daubentonii, Myotis emarginatus, Myotis mystacinus/Myotis brandtii şi  Myotis dasycneme. Dintre 

acestea, specia Pipistrellus kuhlii a fost semnalată ca specie nouă pentru Moldova în 2005 (un singur 

exemplar în Iasi) iar în 2007 a fost identificată şi  specia Myotis dasycneme, ca nouă specie pentru 

Moldova (un singur exemplar în Iasi). 

 Mamifere - Sus Scrofa, Capreolus Capreolus, Felis silvestris, Nyctereutes proconoides, Lepus 

europaeus, Vulpes Vulpes, Martes martes, Ondatra zibethicus, Sicista subtilis, Lutra lutra, Cricetus 

cricetus,  Canis lupus, Citellus citellus şi  Canis Aureus. 

În conformitate cu clasificarea habitatelor realizată la nivel National, prin proiectul 

LIFE05NAT/RO/00155, fost identificate 23 de tipuri de habitate, iar unele dintre acestea au 

corespondent şi  la nivel european, respectiv în manualul habitatelor Natura 2000: R2202 

Comunități danubiene cu Lemna minor, L. trisulca, Spirodella polyrhiza şi  Wolffia arrhiza (Natura 
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2000 – 3150 – Natural eutrophic lakes with Magnopotamion and Hydrocharition - type vegetation); 

R2203 Comunităti danubiene cu Salvinia natans, Marsillea quadrifolia, Azolla caroliana şi  A. 

filiculoides (Natura 2000 – 3150 – Natural eutrophic lakes with Magnopotamion and Hydrocharition 

- type vegetation); R2205 Comunităti danubiene cu Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides şi  

Utricularia vulgaris (Natura 2000 – 3150 – Natural eutrophic lakes with Magnopotamion and 

Hydrocharition - type vegetation); R 2206 Comunităti danubiene cu Potamogeton perfoliatus, P. 

gramineus, P. lucens, Elodeea canadensis şi  Najas marina (Natura 2000 – 3150 – Natural eutrophic 

lakes with Magnopotamion and Hydrocharition - type vegetation, R2207 Comunităti danubiene cu 

Nymphaea alba, Trapa natans, Nuphar luteum şi  Potamogeton natans (Natura 2000 – 3160 – 

Natural distrophic lakes and pounds); R2210 Comunităti danubiene cu Bolboschoemus maritimus şi  

Schoenoplectum tabernaemontani; R3122 Tufărisuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) 

şi  păducel (Crataegus monogyna) (Natura 2000 - 40A0* - subcontinental peri-pannonic scrub) 

ocupa suprafeterestrânse la Slobozia Oancea;  R3415 Pajisti ponto-balcanice de Botriochloa 

ischaemum şi  Festuca valesiaca; R3418 Pajisti ponto panonice de Agropyron cristatum şi  Kochia 

prostrata (6250* Pannonic loess stepic grasslands); R4407 Paduri danubiene de Salix albacu Rubus 

caesius (Natura 2000 – 92A0 Salix albaand Populus alba galleries); R5301 Comunităti palustre cu 

Gliceria fluitans, Catbrosa aquatica şi  Leersia oryzoides; R5302 Comunităti danubiene mezo-

higrofile cu Eleochais palustris; R5303 Comunităti danubiene cu Oenanthe aquatica şi  Rorippa 

amphibia; R5304 Comunităti danubiene cu Sparganium erectum, Berula erecta şi  Sium 

latifolium(Natura 2000 – 3150 – Natural eutrophic lakes with Magnopotamion and Hydrocharition - 

type vegetation); R5305 Comunităti danubiene cu Typha angustifolia şi  T. latifolia; R5306 

Comunităti danubiene cu Typha laxmanii şi  Epilobium hirsutum; R5307 Comunităti danubiene cu 

Glyceria maxima şi  Schoenoplectus palustris şi  R5309 Comunităti danubiene cu Phragmites 

australis şi  Schoenoplectus lacustris; R5310 Comunităti daco-danubiene cu Carex elata, C. rostrata, 

C. riparia şi  C. acutiformis; R5312 Comunităti ponto - danubiene cu Bidens tripartita, Echinochloa 

crus gali şi  Polygonum hydropiper (Natura 2000 – 3270 – Rivers with muddy banks with 

Chenopodion rubri pp and Bidentetion pp); R8701 Comunități antropice din lungul căilor de 

comunicație cu Cephalaria transsilvanica, Leonurus marrubiastrum, Nepeta cataria şi Marrubium 

vulgare; R8703 Comunităti antropice cu Agropyron repens, Arctium lappa, Artemisia annua şi  
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Ballota nigra şi  R8704 Comunităti antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, Sclerochloa 

dura şi  Plantago major. 

 

7.2.2. Impactul asupra mediului  

Prosperitatea populațiilor rurale poate fi legată de serviciile ecosistemelor în numeroase şi   diferite 

moduri. Resursele utilizate de comunitățile rurale pot fi rezultatul unor procese şi interacţiuni 

complexe, cum ar fi formarea solului, descompunerea naturală a deşeurilor, protecţia de dezastre, 

cum ar fi inundaţiile şi furtunile sau menţinerea unei clime stabile pe Pământ.   

Resursele oferite de mediul natural, implicit ariile naturale protejate sunt acele bunuri şi servicii ale 

naturii, pe care oamenii le utilizează ca atare de zi cum zi (CEEweb for Biodiversity). 

Avantajele relației dintre ariile naturale şi  mediul rural pot fi următoarele: 

- comercializarea produselor locale (vin, lichioruri, brânză, miere, apă de izvor, etc.) cu numele 

ariei protejate pe etichetă, aşa cum fac mănăstirile de multe secole şi  dezvoltarea abilităţilor 

comerciale ale comunităţilor locale astfel încât ele să poată să vină în întâmpinarea nevoilor 

turiştilor, în special pentru cazare şi masă;  

 - crearea unor ateliere meşteşugăreşti, deschiderea de puncte de vânzare în interiorul sau 

exteriorul ariei protejate, astfel încât să fie încurajată practicarea meseriilor tradiţionale şi 

valorificarea artizanatului local, utilizarea calităţilor peisajului şi a împrejurimilor liniştite pentru 

înfiinţarea unor aşezăminte de sănătate şi case de odihnă; 

-  încurajarea comunităţilor locale în realizarea unor muzee ale vieţii rurale şi în găsirea altor 

căi de evidenţiere a relaţiei lor cu natura şi  dezvoltarea agroturismului legat cu vizitarea ariei 

protejate (Structurarea Peisajului Din Judeţul Galaţi (Identificare şi  Clasificare), Etapa 1- Peisajul 

Cultural, 2013), 

-  activitățile umane din interiorul și vecinătatea ariilor naturale protejate vor respecta 

principiile dezvoltării durabile acceptate și reglementate la nivel național, european și internațional, 

- populația din mediul rural va înțelege valoarea economică și socială a resurselor naturale 

existente în spațiul rural și va înțelege rolul pe care îl are în conservarea acestora, 

- activitățile umane cu potențial distructiv din interiorul și vecinătatea ariilor naturale protejate 

vor fi reduse la maxim posibil. 
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7.2.3. Concluzii 

Problemele de mediu cu care se confrunta populația rurală din județul Galați țin de: ariile naturale 

protejate, managementul deşeurilor, exploatarea resurselor naturale (incluzând tăierea pădurilor 

şi colectarea fructelor de pădure). Există însă comunităţi rurale al căror angajament neformal în 

protejarea mediului poate constitui exemplu de bună practică şi, deoarece au interes faptul ca, 

ariile naturale oferă o gamă largă de servicii ale ecosistemelor, care sprijină productivitatea 

multor sectoare şi ajută populaţia . 

 Populația mediului rural din județul Galați poate obține atât avantaje financiare cât şi de alte 

tipuri, de pe urma ariilor naturale protejate, deoarece acestea permit o dezvoltare durabila, 

creşterea economiei locale prin noi surse de venit şi locuri de muncă prin: 

 promovarea valorii economice şi  sociale a resurselor de mediu în comunităţile din 

interiorul sau vecinătatea siturilor, 

  furnizarea produselor alimentare şi  lemnoase certificate, 

 se creează vizibilitate pe piețe locale de desfacere a produselor ecologice provenite din 

interiorul și vecinătatea ariilor naturale protejate, 

 dezvoltarea abilităţilor comerciale pentru a veni în întâmpinarea turiştilor, (ecoturism) 

şi  crearea de noi locuri de muncă (agricultură organică), 

 dezvoltarea agroturismului, încurajarea comunităţilor locale în realizarea unor muzee 

ale vieţii rurale şi în găsirea altor căi de evidenţiere a relaţiei lor cu natura 

 conservarea patrimoniului natural şi cultural local, 

 resursele naturale aflate în general în stare bună de conservare şi  reducerea poluării. 

Pentru a rezolva problemele care apar în mediul rural al județului  şi  pentru a ajuta populația din 

mediul rural, sa înțeleagă necesitatea protejării ariilor naturale protejate, trebuie sa se 

implementeze mai multe proiecte care sa vizeze: 

 îmbunătățirea cunoştinţelor cetăţenilor în legătură cu problemele legate de protecţia 

mediului, 

 creşterea gradului de transparenţă a autorităţilor locale (primari, consilii locale) vis-a vis 

de investiţiile cu impact asupra mediului care se realizează în comunitate,  
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 îmbunătăţirea cooperării între cetăţeni şi autorităţile locale 

 îmbunătățirea conştientizării cetăţenilor în legătură cu organizaţiile non guvernamentale 

şi instituţiile care activează în domeniul protecţiei mediului şi consolidarea colaborării între aceste 

părţi. 

7.3. Activități specifice privind turismul şi activități de recreere 
7.3.1. Noțiuni generale 
Turismul în mediul rural reprezintă una din cele mai reuşite soluţii în ceea ce priveşte armonizarea 

cerinţelor turismului cu exigenţele protejării mediului şi dezvoltării durabile şi se defineşte în sens 

larg prin dorinţa de a petrece vacanţa în mijlocul naturii, de întoarcerea la viaţa şi obiceiurile 

tradiţionale. Se ştie însă că sfera de cuprindere turismului rural este destul de largă, iar acesta se 

referă la toate activităţile ocazionate de petrecerea unei perioade de timp determinate în mediul 

rural, mijlocul de cazare fiind fie gospodăria ţărănească, fie echipamente turistice generale cum sunt 

hanurile, hotelurile, popasuri.  

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

determinate în mediu rural, mijlocul de găzduire putând fi atât gospodăria ţărănească – pensiune, 

fermă agroturistică – cât şi echipamente turistice de factură generală: hanuri, hoteluri rustice, 

popasuri. Pe de alta parte, agroturismul presupune şederea în gospodăria ţărănească – pensiune, 

fermă – consumarea de produse agricole din gospodăria respectivă şi participarea, într-o măsură 

mai mare sau mai mică, la activităţile agricole specifice.  

Agroturismul, este un concept relativ de dată recentă, care face referire la diferitele forme de turism 

aflate în legătură directă cu activităţile agricole şi/sau cu construcţiile având destinaţii, rol, funcţiuni 

în domeniul agriculturii. Închirierea gospodăriilor drept case de oaspeţi, case de sănătate, cabane 

de vânătoare etc. este considerat a nu fi agroturism, datorită pierderii unei părţi din încărcătura/ 

funcţia agricolă, ele nefiind ocupate de ţăranii reali/ activi.  

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

existente, satele turistice se grupează în:  
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Fig. 156Clasificarea satelor turistice (adaptat dupa Structurarea Peisajului Din Judeţul Galaţi  

 

De asemenea, turismul rural este o formă de turism concentrată pe destinații în spațiul rural, care 

dispune de o structură funcțională de cazare şi  de alte servicii eterogene sau este o activitate 

desfășurată şi  condusă de populația locală şi  bazată pe potențialul natural şi antropic local. În 

acelaşi timp, turismul rural este o activitate care permite refacerea, recreerea omului în timpul liber, 

prin petrecerea a două sau mai multe zile departe de domiciliu, pe baza vieții economice, culturale 

a satelor şi  a peisajului din mediul rural. 

 

7.3.2. Oportunități pentru turism în mediul rural 

Așa cum s-a discutat la punctul 7.3.2. în județul Galați sunt întâlnite 6 tipuri de turism (turismul 

urban, turismul rural/agroturismul, turismul cultural religios, turismul de afaceri, ecoturismul, 

turismul de weekend şi  turismul cu caracter special). 

În anul 2013, în studiul privind Structurarea Peisajului Din Judeţul Galaţi (Identificare şi  

Clasificare), Etapa 1- Peisajul Cultural, au fost trasate zonele cu potențial cel mai dezvoltat din punct 

de vedere turistic, evidențiindu-se un număr de 25 de zone rurale:  

Tabel 13  Zone cu potențial cel mai dezvoltat din punct de vedere turistic în mediul rural 

Nr. 
Crt. 

Zona Localitate 

1.  Zona Valea Siret Nord Buciumeni, Poiana, Nicoreşti, Tecuci, 
Cosmeşti, Movileni, Drăgăneşti, Barcea, 
Umbrăreşti 

2.  Zona Valea Siret Sud Fundeni, Tudor Vladimirescu, Piscu, 
Independenta 

156 Sursa:Identificare şi  Clasificare), Etapa 1- Peisajul Cultural, 2013 

etnofolclorice 

de creaţie artistică şi artizanală 

peisagistice şi climatice 

viti-pomicole 

pescăreşti şi vânătoreşti  
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3.  Zona Valea Prutului Nord Bereşti, Bereşti-Meria, Băneasa, Tg. Bujor, 
Cavadineşti, Suceveni, Oancea, Vlădeşti, 
Măstăcani 

4.  Zona Periurban Galați Galaţi, Tuluceşti, Şendreni, Braniştea 
5.  Alte zone cu potențial turistic Cudalbi - zona centrală a judeţului 

 

Din informațiile prezentate (tabel 9)se poate observa o distribuire  a potențialul turistic în zona Prut 

(est) şi  Siret (Sud -Vest), însă se poate observa o valoare mai ridicata în zonele rurale de-a lungul 

râului Siret. 

In Tulucești, întâlnim un potențial turistic ridicat datorat în special ariei naturale protejate Pădurea 

Gârboavele, unde se găsește Gradina Zoologica, Complexul de agrement Pibunni şi  Complex 

Stejarul. 

 
Fig. 157a - b Gradina Zoologica - Adăpost ursi din Gradina Zoologica Galați  

                                          
Fig. 158a-b Complex Pibunni Gârboavele şi  Complex Stejarul din zona de agrement Gârboavele (Foto 

autor) 

157 Sursa:http://www.cjgalati.ro/index.php/noutati/3311-zoo-ursi-iunie-2013, noiembrie 2014 
158 http://www.pibunni.ro/despre_pibunni_galati.html, noiembrie 2014 
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Fig. 159Zonele rurale cu potențial turistic ridicat 

159 prelucrare date Structurarea Peisajului Din Judeţul Galaţi (Identificare şi  Clasificare), Etapa 1- Peisajul Cultural, 
2013 
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Importanta turismului în zona rurală este data de prezenta diferitelor obiective turistice, fie de 

interes arheologic, cultural, istoric sau religios, de obiceiuri, meșteșuguri şi  personalități de seama 

în comunele județului  Galați: 

 

Tabel 14 Obiective turistice în comunele din județul Galați 

Nr. Crt. Denumire comuna Obiective turistice 
1.  BĂLĂBĂNEŞTI 

 
 

Monumente ale naturii: Fagul de la Miroasa şi plopul de la Lungeşti – 
doi arbori seculari, de la limita de nord a judeţului, propusi pentru a 
intra în categoria monumentelor naturii 
Situri arheologice: Ruinele bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 
de la Bursucani-Schitul Zimbru,  
Edificii Religioase: 
Biserica ortodoxă ''Sf. Ioan Botezătorul'' (Lungesti) 
Biserica ortodoxă ''Sf. Voievozi'' (Balabanesti) 
BISERICA ,,SF. ARHANGHELI ŞI SF. CUV. RAFAIL”  
Biserica „Sf. Nicolae”  
Obiceiuri:  
Sărbătoarea Bălăbănestiului (5 decembrie)  
Prăznuirea „Sfântului Cuvios Rafail de la Agapia Veche”  
Sărbătoarea „Rămas Bun de la Vacanta Mare” 
Meşteşuguri specifice: Meşteşugărit, Tâmplărie, Zidărie, Fierari, 
Sudorişti, Potcovărit, Împletituri răchită, Ţesătorie. 
Personalități de seama: 
Sfântul Rafail (prăznuit pe 21 iulie) 
Aristide Peride (n. 2 martie 1848, d. 1906) a fost un medic român, 
primul profesor de anatomie al Facultăţii de Medicină din Iaşi. 
Gheorghe Tască (n. 30 ianuarie 1875,  d. 12 martie 1951), economist, 
om politic, profesor de economie politică,Stefan Procopiu (n.19 
ianuarie 1890, d. 22 august 1972, Iasi) 

2.  BĂLĂŞEŞTI Edificii Religioase: BISERICA „SFÂNTUL NICOLAE” din comuna 
Bălăşeşti 

3.  BALENI 
 

Situri arheologice: GL-I-m-A-02975.01 - Valul lui Athanaric  
Edificii Religioase: BISERICA ÎNCHINATĂ SFINŢILOR CONSTANTIN ŞI 
ELENA 
Case celebre: Cavoul Cantacuzinilor 
Meşteşuguri specifice: Lemnărit, Dogărit, Fierărit/potcovărit 

4.  BĂNEASA Situri şi aşezări arheologice:  
GL-II-s-B-02977 – sit arheologic Băneasa – sat Băneasa, comuna 
Băneasa, La confluenţa pâraielor Chineja şi Băneasa 
GL-II-s-B-02977.01 – Aşezare – Sat Băneasa, comuna Băneasa, La 
confluenţa pâraielor Chineja şi Băneasa,sec X - XII 
GL-II-s-B-02977.02 – Aşezare – Sat Băneasa, comuna Băneasa, La 
confluenţa pâraielor Chineja şi Băneasa, sec IV p. Chr., Epoca 
migraţilor 
GL-II-s-B-02977.03 – Aşezare – Sat Băneasa, comuna Băneasa, La 
confluenţa pâraielor Chineja şi Băneasa, sec II p. Chr., Hallstatt 
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GL-II-s-B-02977.04 – Aşezare - Sat Băneasa, comuna Băneasa, La 
confluenţa pâraielor Chineja şi Băneasa, sec XIII – XII a. Chr. Epoca 
bronzului târziu, Cultura Nouă. 
GL-II-s-B-02977.05 - Aşezare- Sat Băneasa, comuna Băneasa, La 
confluenţa pâraielor Chineja şi Băneasa, mil. IV a.Chr., Eneolitic, 
Cultura Gumelniţa, aspectul Stoicani - Aldeni 
Edificii Religioase:  
Biserica Buna Vestire - Construită între 1922-1951 
Biserica Sf. Voievozi - Roşcani - Construită în jur de 1809 
BISERICA "ADORMIREA MAICII DOMNULUI" 
Monumente: Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz, Cod LMI (Lista 
Monumentelor Istorice): GL-III-m-B-03141 
Meşteşuguri specifice: Fierărit, potcovărit, Țesut 

5.  BARCEA 
 
 
 

Situri arheologice -  
GL-I-s-B-02976 Situl arheologic de la Barcea, comuna Barcea, sos. 
Tecuci – Galați “Grădina de Zarzavat”, la 500 m vest de șoseaua 
Tecuci-Galati  
GL-I-m-B-02976.01 Așezare sat Barcea, comuna Barcea, sos. Tecuci – 
Galați “Grădina de Zarzavat”, sec. IV p Chr. la 500 m vest de șoseaua 
Tecuci-Galati de Epoca Migrațiilor, cultura Sântana de Mures – 
Cerneahov  
GL-I-m-B-02976.02 Necropola sat Barcea, comuna Barcea, sos. Tecuci 
– Galați “Grădina de Zarzavat”, sec. IV p Chr. la 500 m vest de șoseaua 
Tecuci-Galati de Epoca Migrațiilor, cultura Sântana de Mureș – 
Cerneahov  
Edificii Religioase: Biserica ortodoxă Cuvioasa Paraschiva (Barcea), 
Biserica ortodoxă Sf. Dumitru (Podoleni), Biserica Ortodoxă Nouă 
(construită în 1996) 
Monumente: Monumentul eroilor căzuţi în cele două războaie 
mondiale pe DN 25 

6.  BEREŞTI-MERIA 
 

Situri arheologice  
- GL-I-s-B-02990 Situl arheologic de la Puricani, punct "Poarta 
Bâzanului”, sat PURICANI; comuna BEREŞTI-MERIA, la 2 km V de sat  
- GL-I-m-B-02990.01 Aşezare Hallstatt, sec. XI-X a. Chr.  
- GL-I-m-B-02990.02 Aşezare Paleolitic 10000 a. Ch 
Muzee şi colecţii: Muzeul de arta medievală, Colecţia Muzeală a 
Bisericii Ortodoxe Sfântul Nicolae 
Edificii Religioase: 11 biserici 
Biserica Sf. Gheorghe din satul Balinteşti 
Biserica Adormirea Maicii Domnului, din Aldeşti 
Biserica Sf. Voievozi din Bereşti-Meria  
Biserica Sf. Voievozi - Onciu construită în 1934-1953, Biserica 
Ortodoxă - Prodăneşti Construită în 1997 
Biserica Sf. Dumitru - Puricani construită în jur de 1874-1879 
Biserica Sf. Nicolae construită în jur de 1860 
Biserica „Sf. Nicolae” 
Meşteşuguri specifice: Fierărit, potcovărit, Țesut 
Atracţii: În apropierea de comuna Bereşti-Meria, pe tronsonul Galaţi-
Bârlad se află un tunel de 4 km lungime, Bereşti-Tălăşman, care este 
cel mai lung din Moldova şi al doilea ca lungime din ţară. 

7.  BRĂHĂŞEŞTI 
 

Situri arheologice: 
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GL-I-s-B-02983 - Cetatea de pământ de la Cositeni, punct"Cetatuia"; 
sat COSITENI; comuna BRĂHĂSESTI, "Cetătuia", la confluenta văilor 
Zeletin şi  Berheci, la 300 m N de soseaua Gohor-Brăhăsesti, Datare 
sec. IV -III a.  
Edificii Religioase: 4 biserici 
Biserica Sf. Ioan Botezătorul (Construită în jur de 1832-1834) 
Biserica Sf. Voievozi (Construită în jur de 1825-1832) 
Biserica Sf. Voievozi - Cosiţeni Construită în jur de 1725 
Biserica Cuvioasa Paraschiva - Toflea Construită în 1924-1931 
Mănăstirea Sf. Trei Ierarhi – Toflea, Cetăţuia Cosiţeni 
Monumente: Monumentul eroilor , Moara de apa 
Meşteşuguri specifice: Fierărit, potcovărit, ceaunari. 

8.  BRANIŞTEA Situri arheologice : GL-I-m-A-02974.04, Valul lui Traian, sat TRAIAN; 
comuna BRANISTEA sec. II - III p. Chr., Epoca romană 
Edificii Religioase: Biserica Sf. Voievozi (Construită în jur de 1864), 
Biserica Ortodoxă - Traian 
Obiceiuri: 8 Noiembrie - ziua satului Braniştea, Sf. Neculai - ziua satului 
Vasile Alecsandri Sf. Treime - ziua satului Traian, În luna august - 
festival folcloric "Fluieraşul fermecat" 
Meşteşuguri specifice: Ţesături, Împletituri, Olărit, Dansuri şi cântece 
populare, Olărit 

9.  BUCIUMENI Rezervaţii Naturale: Valul lui Athanaric: COD LMI (LISTA 
MONUMENTELOR ISTORICE): GL-I-m-A-02975.02  
Monumente ale naturii: Pădurea Buciumeni 
Muzee şi colecţii: Colecţia Mânăstirii Buciumeni; profil: artă religioasă 
Edificii Religioase:  
BISERICA CUVIOASA PARASCHIVA - VIZUREŞTI  
BISERICA "SF.TREIME" 
Case de cultură: două cămine culturale (satul Buciumeni şi  satul 
Hănţeşti) şi o bibliotecă comunală 
Monumente: Monumentul Eroilor din Războiul de Independenţă şi 
Primul Război Mondial; 
Meşteşuguri specifice: Lemnărit, dogărit 
Personalități de seama:Smaranda Brăescu - „Regina Înălţimilor“ . 

10.  CAVADINEŞTI 
 
 
 
 
 

Rezervaţii Naturale: Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului care 
reprezintă poarta de intrare în Rezervația Biosferei Delta Dunării. 
Aşezări şi situri arheologice: 
GL-I-s-B-02981 – Situl arheologic de la Cavadineşti, punct „Râpa 
Glodului” 
GL-I-s-B-02981.01 – Aşezare daco-romană, sat Cavadineşti; comuna 
Cavadineşti, „Râpa Glodului” la 4 km SV de sat, sec. IV-III a Chr,  
GL-I-s-B-02981.02 – Aşezare, sat Cavadineşti; comuna Cavadineşti, 
„Râpa Glodului” la 4 km SV de sat, sec. XIII-XII a. Chr.,  
Edificii Religioase:  
Biserica ortodoxă ''Adormirea Maicii Domnului'' (Cavadinesti ) 
Construită în jur de 1845-1848 
Biserica ortodoxă ''Sf. Nicolae'' (Comănesti ) Construită în 1935-1963 
Biserica ortodoxă ''Sf. Voievozi'' (Comănesti) Construită în jur de 1796 
Biserica ortodoxă ''Sf. Gheorghe'' (Gănesti ) Ctitorie: 1914-1922 
Biserica ortodoxă ''Sf. Gheorghe'' (Vădeni ) Construită în 1914-1922 
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Obiceiuri: Dansuri tradiționale, Obiceiuri de Crăciun şi  Anul Nou, 
“Sărbătorii Cântecului şi Dansului Popular Horincean”, devenită o 
sărbătoare de tradiţie în Valea Horincei.  
Meşteşuguri specifice: Fierarit, potcovarit, Țesut, Cojocărit 

11.  CERŢEŞTI 
 

Edificii Religioase: 5 biserici 
Biserica Nouă Adormirea Maicii Domnului - Cârlomăneşti Construită 
în 1927 
Biserica Adormirea Maicii Domnului Construită în jur de 1776 
Biserica Sf. Gheorghe Construită în 1946-1949 
Biserica Sf. Voievozi - Cotoroaia Construită în jur de 1839-1840 
BISERICA DE LEMN " ADORMIREA MAICII DOMNULUI", COD LMI 
(LISTA MONUMENTELOR ISTORICE): GL-II-M-B-03078 MÂNĂSTIREA 
CÂRLOMĂNEŞTI 
Obiceiuri: Colindatul copiilor 
Cetăţeni de seamă: George Ivascu  

12.  CORNI 
 

Situl arheologic Valul lui Athanaric: COD LMI (LISTA MONUMENTELOR 
ISTORICE): GL-I-m-A-02975.09 
Edificii Religioase: Biserica Sf. Voievozi construită în jur de 1844, 
Biserica Sf. Gheorghe - Măcişeni 
Construită în 1902-1909, Biserica Sf. Voievozi - Urleşti construită în jur 
de 1865-1868 

13.  COROD 
 

Situl arheologic "Valul lui Athanaric" 
Edificii Religioase: Biserica Adormirea Maicii Domnului – Blânzi 
(Construită între 1850-1856) 
Biserică Ortodoxă – Brătuleşti (Construită în jur de 1802) 
Biserica Adormirea Maicii Domnului – Cărăpceşti (anul 1833) 
Biserica Sf. Ecaterina – Cărăpceşti (Construită în 2008) 
Biserica Adormirea Maicii Domnului – Corod (Construită în jur de 
1858-1862) 
Biserica Cuvioasa Paraschiva – Corod (Construită în jur de 1847-1849) 
Biserica Ortodoxă Nouă – Corod (Construită în 1991) 
Biserica Sf. Nicolae – Corod (Construită în 1907) 
Biserica Sf. Voievozi – Corod (Construită în jur de 1875-1876) 
Obiceiuri: Comuna Corod are o sărbătoare locală, o sărbătoare 
folclorică numită "Sărbătorile Corodului" care are loc pe data de 8 
septembrie a fiecărui an. Această sărbătoare se află la a treia ediție, 
la fiecare ediție perindându-se nume de seamă ale folclorului 
românesc. 

14.  COSTACHE-NEGRI 
 

Muzee şi colecţii: Casa memorială "Costache Negri" (cod LMI GL-IV-
m-B-03147) 
Edificii Religioase: 1 Biserica Sf. Apostoli - Construită în jur de 1870-
1878 
Case celebre: Casa memorială "Costache Negri" (cod LMI GL-IV-m-B-
03147) 
Case de cultură: Căminul cultural Costache Negri 
Monumente istorice: În satul COSTACHE NEGRI se află Casa 
memorială "Costache Negri"  în curtea căreia se află Bustul lui 
Costache Negri 1973 
Obiceiuri: 21 mai de ziua Sfinților Împărați Constantin şi  Elena. 
Sărbătoarea se numește "ÎNTÂLNIRILE DE LA MÂNJINA". Sărbătoarea 
începe cu parastasul de pomenire pentru Costache Negri şi  sora sa 
Elena Negri, după care formațiile artistice invitate şi  cele locale 
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prezintă programe artistice. Ziua se încheie cu un bal pentru locuitorii 
comunei la Căminul cultural din localitate. 

15.  CUCA 
 
 
 
 

Situri arheologice 
Valul din epoca migraţiilor de la Cuca - fortificaţie Epoca migraţiilor / 
sec. II - IV - Cod RAN 76148.01  
Valul lui Atanaric sat CUCA; comuna CUCA sec. II - IV p. Chr., Epoca 
migraţiilor - COD LMI GL-I-m-A-02975.05 
Edificii Religioase: 
Biserica din staul Cuca cu hramul "Sfinții Voievozi" 
Biserica din satul Cotros cu hramul "Sfântul Pantelimon". 
Biserica din satul Slobozia Ventura (Vânturoaia) cu hramul "Sfinții 
Împărați"  
Obiceiuri: Duminica Teiului, Ziua Comunei Cuca 
Personalități de seamă: CEZAR DINU (1925 - 2007), fiul Ioanei şi  al lui 
Dumitru Dinu, învățători din comuna Cuca. Profesor doctor în științe 
medicale la Institutul de Medicină din Iași. 

16.  CUDALBI 
 

Valul din epoca migraţiilor de la Cuca - fortificaţie Epoca migraţiilor / 
sec. II - IV - Cod RAN76166.01  
Valul lui Atanaric sat CUCA; comuna CUCA sec. II - IV p. Chr., Epoca 
migraţiilor - COD LMI GL-I-m-A-02975.06 
Edificii Religioase:  
Mănăstirea Maicii Domnului (Gologanu)  
Mănăstirea Gologanu  
Biserica Adormirea Maicii Domnului 
Biserica Adventistă (Construită în 1996) 
Biserica Cuvioasa Paraschiva  
Biserica Sf. Dumitru (Construită în 1908-1914) 
Obiceiuri: Cultul calului - cultul iepei 
Meşteşuguri specifice: excepţionala valoare a ţesăturilor din lână, 
lemnărit, dogărit, ţesături, fierărit/potcovit. 
Personalităţile comunei: Tache Avramescu - învăţător; Gheorghe 
Vârlan - postelnic, deputat în Divanul ad-hoc al Moldovei din 1857, 
Emil Panaintescu – profesor universitar, istoric şi arheolog, Costin 
Brăescu –scriitor şi  politician, Mihai C. Ionescu - institutor, scriitor, om 
de cultură şi ing. Panaite Drăguşu – specialist în electrotehnică. 

17.  COSMEŞTI 
 

Rezervaţii Naturale: ROSPA 0071 - Lunca Siretului Inferior, ROSCI 
0162 - Lunca Siretului Inferior 
Edificii Religioase:  
Biserica Adormirea Maicii Domnului (Construită în jur de 1862-1864) 
Biserica Sf. Împăraţi (Construită în 1908-1927) 
Biserica Sf. Voievozi - Furcenii Noi (Construită în 1912-1915) 
Biserica Sf. Nicolae - Furcenii Vechi (Construită în 1923-1930) 

18.  CUZA VODĂ Edificii Religioase: Biserica Adventistă (Construită în 1995), Biserica 
Sf. Dumitru  
Obiceiuri: Ansamblul folcloric „CUZANCA", la iniţiativa Primarului 
comunei Cuza Vodă - Dănuţ Codrescu, a doamnei instructor Oprea 
Tudoriţa şi a doamnei Frigioiu Steriana - rapsod popular, cei trei fiind 
şi coordonatorii ansamblului. În decursul timpului ansamblul folcloric 
„CUZANCA" a participat la diferite festivaluri folclorice, concursuri şi 
emisiuni tv. 
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Meşteşuguri specifice: Având în vedere învecinarea cu comuna 
Pechea sătenii împrumută tradiţiile şi obiceiurile învecinate: lemnărit, 
dogărit, ţesături, fierărit/potcovit, cojocărit, confecţionare hamuri. 

19.  DRĂGĂNEŞTI 
 

Edificii Religioase:  
Biserica Sf. Dumitru (Construită în 1938-1947) 
Biserica Sf. Voievozi - Malu Alb (Construită în 1939-1953) 
Monumente: Monumentul eroilor; Comuna face parte din subzona 
etnografică Tecuci – Zeletin 

20.  DRĂGUŞENI 
 

Rezervaţii Naturale: Rezervația naturală forestieră Fundeanu şi  
Pădurea Fundeanu 
Muzee şi colecţii: Fortificaţia de la Căuieşti "Cetăţuia., la 500 m SE de 
sat sec. IV - III a. Chr., Latčne Cod LMIGL-I-s-B-02982 
Edificii Religioase: Biserica "Adormirea Maicii Domnului"- Adam, Cod 
LMI (Lista Monumentelor Istorice):GL-II-m-B-03073 
Evenimente locale: Târg săptămânal (duminica) 
Meşteşuguri specifice: lemnărit, dogărit, ţesături 

21.  FÂRŢĂNEŞTI 
 
 
 

Edificii Religioase:  
Biserica Adormirea Maicii Domnului (Construită în jur de 1892-1896) 
Biserica Sfântul Gheorghe (Construită în jur de 1882-1885) 
Monumente istorice: Şcoala tip "Spiru Haret" anii: 1893-1894 Cod 
LMI: GL-II-m-B-03080;Monumentul eroilor Fârţăneşti, Monumentul 
eroilor Viile. 
Obiceiuri: Sărbători locale: ziua satului Grăjdeni – 23 aprilie  
Meşteşuguri specifice: ţesături, împletit/răchitari 

22.  FOLTEŞTI 
 

Situri arheologice: 
- Valul lui Atanaric sat Stoicani; comuna Foltești sec. II - IV p. Chr. 
Epoca migrațiilor. Cod RAN - 76308.03; Cod LMI - GL-I-m-A-02975.12 
- Necropola sat Stoicani; comuna Foltești "Dealul de pe Râpă", în vatra 
satului, la 150 m V de "Cetățuia" sec. XI - X a. Chr. Hallstatt. Cod RAN 
- 76308.02; Cod LMI - GL-I-s-A-02991 
- Situl arheologic de la Stoicani, punct "Cetățuia" sat Stoicani, la 
marginea de E a satului, 100 m V de halta CFR Stoicani - Cod RAN - 
76308.01; Cod LMI - GL-I-s-A-02992 
- Aşezarea Horodiştea-Folteşti de la Folteşti - "La Ruptură", în terasa 
Prutului, la 1,5 km S de sat, locuire civilă Epoca bronzului - Cod RAN - 
76291.01; Cod LMI - GL-I-s-A-02984 
Edificii Religioase: Biserica Catolică (Construită în 1995), Biserica Sf. 
Voievozi (Construită în jur de 1837-1841), Biserica Cuvioasa 
Paraschiva (Construită în 1912-1925) 

23.  FRUMUŞIŢA Rezervaţii Naturale: ROSCI 0105 - Lunca Joasă a Prutului Inferior; 
ROSPA 0070 - Lunca Prutului - Vlădeşti - Frumuşiţa. 
Edificii Religioase: 
Biserica Sf. Gheorghe - Frumuşiţa - Construită în 1910-1911 
Biserica Cuvioasa Paraschiva - Ijdileni - Construită în 1991-1993, 
sfințită în data de 30 iun 2001 
Biserica Sf. Gheorghe – Tămăoani (Construită în 1925-1942) 
Monumente istorice:  
Ansamblul gării de la Frumuşiţa an 1909 - Pe linia de cale ferată Galaţi-
Bârlad km.24+432;  
Cod LMI -GL-II-a-B-03081Situl arheologic de la Ijdileni  
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24.  FUNDENI 
 

Rezervaţii Naturale: Pădurea Hanu Conachi - rezervație naturală 
situată pe relief de dune fluviatile 
ROSCI 0072 - Dunele de nisip de la Hanu Conachi, ROSPA 0071 - Lunca 
Siretului Inferior,, ROSCI 0162 - Lunca Siretului Inferior 
Muzeul sătesc Fundeni 
Edificii Religioase: Biserica "Înălțarea Domnului" 
Biserica Ortodoxă - Fundenii Noi, Biserica Înălţarea Sf. Cruci – Lungoci 
Case de cultură: 4 cămine culturale Fundeni, Fundenii Noi, Hanu 
Conachi, Lungoci 
Meşteşuguri specifice: ţesături, dogărit, lemnărit 

25.  GHIDIGENI Aşezări: GL-I-s-B-02985 Aşezare sec. XIII - XII a. Chr.,"La Zahareasca”, 
la 1,5 km SE de sat Epoca bronzului târziu, Cultura Noua. 
Edificii Religioase: "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena", Hramul 
bisericii din Ghidigeni – 1880 
Case celebre: GL-II-m-B-03082.01 Conacul Crissoveloni Lângă primărie 
sf. sec. XIX 
Monumente istorice culturale: Cavoul familiei Crissoveloni, Cod LMI 
(Lista Monumentelor Istorice): GL-II-m-B-03083 

26.  GOHOR Edificii Religioase: 
Biserica ortodoxă ''Sf. Trei Ierarhi'' , Gohor, Construită între 1934-1935 
Biserica ortodoxă ''Sf. Voievozi'', Gohor, Construită în jur de 1867-
1878 
Biserica Sf. Dumitru, Poşta, Construită în 1950 
Biserica Adormirea Maicii Domnului, Nărteşti, Construită în jur de 
1894-1898 
Biserica Intrarea Maicii Domnului în Biserică, Nărteşti. 
Biserica Adventistă, Gohor, Construită în 1990 

27.  GRIVIŢA 
 
 
 
 
 
 
 

Edificii Religioase: BISERICA „Sf. GHEORGHE” 
Case celebre: Conacul Tache Anastasiu situat în satul Călmăţui - 
sfârşitul secolului XIXGL-II-m-B-03076 Conacul Tache Anastasiu sat 
CĂLMĂŢUI; comuna GRIVIŢA Lângă biserica "Sf. Gheorghe" sf. sec. XIX 
Obiceiuri: Sărbători Locale: - ziua comunei – 26 octombrie; Hramul 
bisericii Sfântu Dumitru la Călmăţui -26 octombrie, Hramul bisericii 
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril - 8 noiembrie,  
Personalităţi de seamă: Victor Ioan Popa, dramaturg (a scris romanul 
Veler lin şi  Veler Doamne); 
Lupascu Gheorghe, doctor universitar în domeniul medicinii; 
Trandafir Constantin, profesor de limba şi  literatura română, scriitor; 

28.  INDEPENDENŢA Unicate în lume: Tiţeiul exploatat în zonele Schela – Independenţa – 
Slobozia Conachi constituie principala resursă minerală din teritoriu. 
Edificii Religioase:Biserica din Independenţa 
Case celebre: Şcoala tip "Spiru Haret, lângă primărie (1908-1910) 
Monumente istorice: Monument din anul 1926, Monument (1999), în 
amintirea celor 87 eroi căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial, 
creaţia preotului aviator Toma Popescu, care este amplasat de 
asemenea în faţa Căminului Cultural. 

29.  IVEŞTI Muzee şi colecţii: Expoziţia "Personalităţi iveştene", în cadrul căreia se 
regăsesc materiale documentare şi obiecte care au aparţinut 
amfitrioanei şi unor membri marcanţi ai culturii şi istoriei Iveştilor: 
poetul Ştefan Petică, scriitorul dramaturg Victor Ion Popa, scriitorul I. 
Valerian, academicianul agronom Amilcar Vasiliu, generalul Eremia 
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Grigorescu, generalul Nicolae Sova, generalul Anton Marin, medicul 
Casandra Lupescu şi economistul publicist Petrache Popa.  
Edificii Religioase: Biserica Sfântul Gheorghe – Ivești 
Case celebre: Casa „Hortensia Papadat Bengescu” – patrimoniu 
naţional 
Case de cultură: Căminul Cultural „Ştefan Petică" – casă memorială 
Meşteşuguri specifice: Meșteșugul vinăritului, Meșteșugul olăritului şi 
cărămidăritului, Se mai fabrică cazane de rachiu erau fabrici de ulei şi  
sucuri şi  esențe de  fructe. 
Personalități marcante: Hortensia Papadat-Bengescu (n. 8 decembrie 
1876, comuna Ivești, județul Galați -d. 5 martie 1955, București), 
scriitoare; Negoiță Dănăilă (n. 17 aprilie 1878, Bucești, com. Ivești 
Galați - d. 5 februarie 1953), chimist 

30.  JORĂŞTI 
 

Patrimoniu Arheologic: Clasat, situl Lunca, com. Jorăşti, jud. Galaţi 
Muzee şi colecţii: GL-I-s-B-02987 sat LUNCA; comuna JORĂŞTI "Râpa 
cu oale” ("Râpa Grozeşti”),la 300 m N de sat Necropolă sec. IV p. Chr., 
Epoca migraţiilor, Cultura Sântana de Mureş - Cerneahov 
Edificii Religioase:  
Biserica ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” a Parohiei Jorăşti I, 
judeţul Galaţi 
Biserica ,,Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” din Jorăşti 
Case celebre: Şcoala tip "Spiru Haret” sat LUNCA; comuna JORĂŞTI 
1901 
Meşteşuguri specifice: În fiecare zi de vineri - târg de animale, 
materiale feroase şi neferoase pentru  
construcţii. 

31.  LIEŞTI 
 

Edificii Religioase: Lieştiul are trei biserici ortodoxe - Sf. Parascheva 
(c. 1886), Adormirea Maicii Domnului(1889) şi Sf. Nicolae (ridicată 
după 1990) 
Obiceiuri: Ziua localităţii 15 iulie 
Expoziţii de icoane - pictură pe lemn şi sticlă - Muzeu parohial 
Meşteşuguri specifice: Împletituri de răchită, Grupul folcloric 
„Cununiţa satului“: 
Personalităţi de seamă: Anghel Saligny, Dr. Ion Iancu, Costică Bulai, 
Dan Mihăilescu şi Antonel Borşan. 

32.  MĂSTĂCANI 
 

Rezervaţii Naturale: Rezervația Naturală Vlasca, Lacul Vlăşcuţa (41,8 
ha) 
Edificii Religioase: Biserica Adormirea Maicii Domnului Chiraftei 2, 
Biserica Sf Constantin şi  Elena, Biserica  

33.  MATCA Situri arheologice - Valul lui Atanaric sat MATCA; comuna MATCA sec. 
II - IV p. Chr. 
Edificii Religioase:  
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” construită în 1991-1995 
Biserica Cuvioasa Paraschiva, construită în jur de 1825 
Biserica Sf. Nicolae I, Construită în 1913-1931 
Biserica Sf. Voievozi II, Construită în jur de 1856 
Biserica Adventistă I, Construită între 1982 – 1984 
Biserica Adventistă II, Construcţia a fost terminată în 1998 
Meşteşuguri specifice: agricultura (producție de legume) 
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34.  MOVILENI 
 
 
 

Baraj - lac de acumulare Movileni 
Edificii Religioase: Biserica Sf. Voievozii de Jos, Construită în 1911-
1914, hramul "Sfintii Arhangheli Mihail şi  Gavril", Biserica Sf. Voievozi 
şi  de Sus, Construită în jur de 1862, Hram:Sf. Arh. Mihail şi  Gavril 

35.  MUNTENI 
 

Sit arheologic - cod RAm 75285.01 epoca bronzului, epoca medievală, 
neolitic, eneolitic 
Edificii Religioase: Biserica Sf. Vasile,  
Case celebre:Ansamblul Conacului Nestor Cincu,Conacul Poetului 
Costache Conachi, Poarta Conacului Poetului Costache Conachi, 
Foisor. 

36.  NĂMOLOASA Rezervaţii Naturale: Câmpia Siretului Inferior, Râul Siret Vizitarea 
satului Crângeni, oază de linişte şi puritate 
Edificii Religioase: Biserica “Sf. Dumitru” (1809) 

37.  NEGRILEŞTI 
 

Edificii Religioase:  
Biserica Slobozia Blăneasa 
Biserica Sf. Nicolae, Construită în jur de 1855 
Obiceiuri: Hramul Bisericii 6 decembrie 

38.  NICOREŞTI 
 

Edificii Religioase:  
GL-II-m-B-03086 Biserica "Naşterea Maicii Domnului” - În centrul 
satului Negustori (1728)  
GL-II-a-B-03087 Ansamblul bisericii "Adormirea Maicii” În centrul 
satului Domnului- Serdaru (1780) 
GL-II-m-B-03087.01 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” - Serdaru, 
În centrul satului (1780) 
GL-II-m-B-03087.02 Turn clopotniţă, În centrul satului (1780) 
GL-II-a-B-03088 Ansamblul bisericii "Sf. Nicolae” - Banu Lângă 
primărie (1807) 
GL-II-m-B-03088.01 Biserica "Sf. Nicolae” - Banu Lângă primărie 
(1807) 
GL-II-m-B-03088.02 Zid incintă Lângă primărie (1807)Biserica “Sf. 
Voievozi” (1760) 
Obiceiuri: Ziua localității Nicorești (august) 
Meşteşuguri specifice: PODGORIA NICOREŞTI 

39.  OANCEA 
 

Rezervaţii Naturale: "Parcul natural din lunca Prutului" oferă 
perspective in: turism, piscicultura, crescătorii de rate, gâște. 
Edificii Religioase:  
Biserica cu hramul Sf. Gheorghe construită în anul 1923 şi  renovată în 
anul 2007 
Biserica Adormirea Maicii Domnului construită în anul 1824 
Biserica Sfânta Treime construită în anul 1998 
Monumente istorice: Cimitirul Eroilor căzuţi în cel de-al Doilea Război 
Mondial, Troiţa lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, Monumentul Eroilor căzuţi 
în Războiul pentru Independenţă (1877) şi Primul Război Mondial 
(1916-1918), Monumentul Eroilor Oniceni căzuţi în cel de-al Doilea 
Război Mondial. 
Meşteşuguri specifice: Iniţierea unei mărcii de vie "OANCEA", unde 
soiul de vin "MERLOT" a fost premiat cu cinci medalii de aur 

40.  PECHEA 
 

Edificii Religioase: Biserica "Adormirea Maicii Domnului" 
Personalităţi din Pechea: 
Lucian Bute - campion IBF la categoria super mijlocie 
Cristian Ciocan - campion la categoria supergrea 
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Steluţa Luca - fostă mare jucătoare de handbal în prezent antrenor 
secund la Oltchim Râmnicu Vâlcea 

41.  PISCU 
 

Edificii Religioase: Biserica Adormirea Maicii Domnului 
Meşteşuguri specifice: „Colindiţa” din Piscu, 

42.  POIANA 
 

Aşezare fortificată: GL-I-m-A-02989.03 Aşezare fortificată "Cetăţuia 
de la mal”. 
Edificii Religioase: Biserica Ortodoxă Poina 

43.  PRIPONEŞTI 
 

Balta "Pripoana Albastră" – unde se practică pescuitul sportiv: caras 
şi crap 
Edificii Religioase: Biserica Sf. Voievozi, Hram:Sf. Arh. Mihail şi  Gavril, 
Construită în jur de 1830-1840, Biserica Adventistă, Construită în 
1990. 
Trasee turistice: Priponești - comuna - Terasele râului Bârlad - Podișul 
Tutovei - Biserici "Sfinții Voievozi" 1790 şi  "Buna Vestire" 180911 

44.  RĂDEŞTI 
 

Muzee şi colecţii: Muzeul satului Rădeşti 
Edificii Religioase: Biserica Sf. Nicolae, Construită în 1923-1937. 
Obiceiuri: Păstrarea tradiţiilor prin formaţia "Rădeşteanca" 

45.  REDIU 
 

Edificii Religioase: Biserica Sf. Voievozi, Hram: Sf. Arh. Mihail şi  Gavril, 
Construită în 1916-1929 
Obiceiuri:"Festivalul Bujorului". 
Edificii Religioase: Biserica Sf. Petru şi Pavel din Fântânele 

46.  SCHELA Edificii Religioase: Biserica Cuvioasa Paraschiva 
47.  ŞENDRENI 

 
Rezervaţii Naturale: Rezervația paleontologică “Barboși Tirighina” : 
GL-I-s-B-02994 – Aşezare - sat ŞENDRENI; comuna ŞENDRENI - "Casa 
lui Secan”, pe malul de V al bălţii Mălina, la 2 km S de sat Smârdan, 
sec. X - XI, Epoca migraţiilorGL-I-s-B-02995 Situl arheologic de la 
Şendreni - Lângă Fabrica de cherestea, pe malul stâng al Siretului 81  
GL-I-m-B-02995.01 - Aşezare sec. X – XI - Lângă Fabrica de cherestea, 
pe malul stâng al Siretului -, Epoca migraţiilor 
GL-I-m-B-02995.02 - Aşezare Epoca romană - Lângă Fabrica de 
cherestea, pe malul stâng al Siretului 
GL-I-m-A-02974.03 Valul lui Traian sec. II - III p. Chr., Epoca romană. 
sat ŞERBEŞTII VECHI 

48.  ŞENDRENI Edificii Religioase: Biserica Sf Arhangheli Mihail şi Gavril din satul 
Şendreni, Mănăstirea Sf Trifon 

49.  SLOBOZIA CONACHI Edificii Religioase: Biserica “Pogorârea Sf. Duh” 
Case de cultură: Cămin Cultural Slobozia Conachi 

50.  SMÂRDAN 
 

Valul lui Athanaric: GL-I-m-A-02974.01 
Edificii Religioase: Biserica ortodoxă ''Sf. Voievozi'' (Cismele ), Biserica 
Intrarea în Ierusalim (Smârdan) 
Evenimente locale: - Hramul Bisericii din Smârdan – 14 oct.; - Hramul 
Bisericii din Cismele – 8 nov. 
Obiceiuri: Smârdanul are dansuri specifice inspirate din cunoscutele 
jocuri populare „Atacuta”, „ Coasa”, „Ardeleneasca„ şi  hore simple, 
deosebindu-se de comunele din împrejurimi 

51.  SMULŢI 
 

Edificii Religioase: Biserica “Sf. Nicolae” (1810), Biserica “Sf. Voievozi” 
(1831), Biserica “Sf. Gheorghe” (1849) 
Case de cultură: Căminul Cultural  
Monumente: primul este închinat eroilor din Războiul de 
Independenţă (1877-1878) şi Primul Război Mondial, construit în 
atelierele L. Franceschini din Bârlad, în anul 1923. Cel de-al doilea, a 
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fost ridicat în 1996 şi a fost închinat eroilor căzuţi în cel de-al Doilea 
Război Mondial. 

52.  SUHURLUI 
 

Unicate în lume: Valul lui ATHANARIC 
Case celebre: Casa Rurală „Ioan Avram Dunăreanu" Suhurlui, 

53.  SUCEVENI 
 

Muzee şi colecţii: Casa Muzeu,  
Edificii Religioase: Biserica Adventistă - Rogojeni (Construită în 1990), 
Biserica Sf. Voievozi - Rogojeni (Construită în jur de 1880), Biserica 
Adventistă (Construită în 1997), Biserica Sf. Împăraţi (Construită în 
1911-1916) 
Situri arheologice: Baza arheologică Stoborani - GL-I-s-B-02993 
Obiceiuri: Hramul localităţii Suceveni - 21 mai - "Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena"Hramul localităţii Rogojeni - 8 noiembrie - "Sfinţii 
Mihail şi Gavril 

54.  ŢEPU 
 
 
 
 
 

Situri arheologice: Valul din epoca migrațiilor de la Țepu / ansamblu 
Valul lui Atanaric(Categorie: fortificație), (Tip: Val), datare: sec. II – IV 
cod RAN: 77386.01.01, cod LMI: GL-I-m-A-02975.14 
Muzee şi colecţii:  Centrului Cultural se află amenajat un mic muzeu,  
Edificii Religioase: ,,Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” (Ţepu de Sus - 
Construită în jur de 1838), Biserica Sf. Nicolae (Construită în jur de 
1855-1862) , Biserica Adventistă (Construită în 1992) 
Obiceiuri: jocurile cu măşti 

55.  TUDOR VLADIMIRESCU Monumente ale naturii: Balta Talăbasca 
Edificii Religioase: Mănăstirea Vladimirești 

56.  TULUCEŞTI 
 

Rezervaţii Naturale: Pădurea Gârboavele, Lunca Prutului (rezervaţie 
naturală) din care face parte şi Lacul Beleu; 
Muzee şi colecţii: Muzeul satului 
Edificii Religioase: biserica din Tătarca este construită în anul 1810 şi 
are hramul “Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil”, biserica parohiei Şiviţa 
este construită în anul 1881 cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, 
iar biserica din Tuluceşti închinată “Sfinţilor Voievozi Mihail şi Gavriil” 
este construită în anul 1849. 
Alte obiective turistice: Valul lui Traian, Cod LMI (Lista Monumentelor 
Istorice): Gl-I-s-A-02974 
Grădina Zoologică Galaţi Obiceiuri: Stâna din deal, de Sfântul 
Gheorghe, Toamna la Brateş - 12 noiembrie, “Căloianul”, 
“Paparudele”, “Mosoii”, “Zorile” 
Practici: Herghelia cu cai de rasă Gidran 

57.  UMBRĂREŞTI 
 

Monumente ale naturii: Pădurea Barcei 
Edificii Religioase: Bisericile actuale sunt construite în secolul XIX sau 
XX, de multe ori pe temeliile fostelor lăcaşe sau lângă acestea. Vechile 
lăcaşe de cult au fost ridicate fie din cărămidă, fie din lemn şi paiantă. 
Descoperiri arheologice: Aşezarea eneolitică de la Tămăşeni, punctul 
”Bulai”, Tămăşeni, Punctul ”La Bucur”, Tămăşeni, Punctul ”Pe 
Casadie”, Tămăşeni, Punctul ”Pe Bahnă”, Tămăşeni, Punctul ”Dealul 
Bisericii”, Siliştea, Punctul "La Bulgari", Siliştea, Punctul "Dealul 
Bisericii", Siliştea, Punctul "Pe hotarul Umbrărești-Barcea", 
Umbrăreşti – Necropolă, Umbrăreşti mormânt de nomad, Salcia, 
Punctul ”La Inărie”. 

58.  VALEA MĂRULUI 
 

Monumente ale naturii: Stejarul Arcaşilor 
Edificii Religioase: Biserica doamnei Ecaterina Ghica 
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Alte obiective turistice: Beciul Domnesc, Fântâna lui Stoica, Valul lui 
Athanaric, Valul lui Atanaric Monumente: Monument general rus - 
1760 - Alexander Engelhardt 

59.  VÂNĂTORI Case de cultură: Casa de cultură la Vânători 
60.  VLĂDEŞTI 

 
Rezervaţii Naturale: Lunca Joasă a Prutului Inferior, Balta Vlădeşti, 
Edificii Religioase: 
Hramul bisericii vechi de Sfântul Ierarh Nicolae, la Vlădeşti 
Hramul bisericii noi de Sfântul Ioan Gură de Aur, la Vlădeşti 
Hramul bisericii Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, la Brăneşti 

61.  VÂRLEZI 
 

Rezervaţii Naturale: Zone cu vegetaţie forestieră pentru amenajarea 
de campinguri şi cabane turistice 
Edificii Religioase: Lăcaşuri de cult construite în secolul VIII  
Case de cultură:.Biblioteca Comunală Vârlezi  
Obiceiuri: Târg local  în fiecare zi de marţi 
Meşteşuguri specifice: Cultivarea terenului cu grâu, orz, porumb, 
floarea-soarelui, cartofi, fasole, viţă de vie, Creşterea bovinelor, 
ovinelor, porcinelor, Viticultură, Pomicultură, Creşterea albinelor. 

(adaptat dupa Studiu privind potențialul turistic al Judeţului Galați Etapa 1 - Identificare şi  clasificare 

a formelor de turism practicabile în Jud. Galați, vizând dezvoltarea durabilă a teritoriului, 2013) 

Implicarea populației rurale din județul Galați,în realizarea unui turism durabil în vederea păstrării 

stării de conservare a ariilor naturale şi a resurselor turistice mai sus menționate, ar trebuie sa 

realizeze pe baza următoarelor obiective (Talanga C. 2010): 

 

 
Fig.160 Obiective pentru implicarea populației rurale în realizarea unui turism durabil  

Activitățile de recreere în mediul rural 

160 prelucrare personala dupa Talanga C. 2010 

Petrecerea vacantelor in alte 
conditii de viata decat cele 

obisnuite (fata de cele oferite 
de mediul urban),

Cresterea interesului pentru 
noi destinatii, ca o consecinta 

si a ridicarii nivelului 
educational

Posibilitatea de fragmentare a 
perioadelor vacantelor, 

concomitent cu cresterea 
perioadei destinate odihnei

Preocuparea pentru sanatate 
prin miscarea in aer liber si 

consum de alimente naturale
Practicarea turismului cultural 

si de cunoastere
Cresterea cererii de spatii de 

cazare cu un confort redus deci 
si cu costuri mai mici
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Odihna, viaţa socială şi  activităţile de divertisment sunt componente indispensabile ale vieţii pentru 

marea majoritate a oamenilor. Modul în care populaţia își petrece timpul relevă calitatea vieţii, 

nivelul de cultură şi  de dezvoltare a populației unei societăți.  

Studii efectuate în Republica Moldova arata ca timpul dedicat vieţii sociale şi  divertismentului este 

mai redus în rândul persoanelor cu un nivel mai avansat de studii, de aceea, bărbaţii şi  femeile cu 

studii gimnaziale alocă 4 si, respectiv, 3,4 ore pe zi pentru socializare şi  divertisment. Valoarea 

acestui timp diminuează cu fiecare nivel mai avansat de studii, astfel încât bărbaţii şi  femeile cu 

studii postuniversitare alocă doar 2,7 si, respectiv, 2,3 ore pe zi pentru viaţa socială şi  divertisment 

http://conferinta2013.academiacomerciala.ro/_VOLCONF2013PDF/volumconferinta/DEZVOLTARE

A%20DURABILA%20A%20AGROTURIMSULUI%20IN%20UNIUNEA%20EUROPEANA%20SI%20IN%20

ROMANIA_ANTONESCU.pdf, noiembrie 2014). 

Populația din mediul rural a județului  Galați își petrece timpul liber similar cu populația urbana 

(plimbări în parc, excursii, picnic s.a.), diferența ar putea fi data de accesibilitatea către ariile 

naturale de apa, cursuri de apa, de condițiile de mediu prielnice din punct de vedere al calitatea 

factorilor de mediu s.a.  

Populația din mediul rural are acces către ariile naturale protejate de-a lungul râului Siret, Prut dar 

şi către zonele forestiere: Lacul Brateș, Lunca Siretului Inferior, Lunca Joasă a Prutului, Pădurea 

Tălășmani, Pădurea Pogănești, Pădurea Gârboavele, Dunele de nisip de la Hanu-Conachi, Râul Bârlad 

între Zorleni şi Gura Gârbovătului, Pădurea Buciumeni, Pădurea Buciumeni-Homocea,Pădurea  Balta 

– Munteni, Pădurea Breana-Roscani, Lunca Chineja, Pădurea Mogos – Mâtele, Delta Dunării şi  

Complexul Razim – Sinoie, Delta Dunării, Pădurea Torcesti, Locul Fosilifer Rates, Locul Fosilifer 

Bereşti,Pădurea Fundeanu, Locul fosilifer Tirighina – Barbosi, Balta Tălăbasca, Balta Potcoava, Mâţa 

– Cârja – Rădeanu, Lacul Pochina, Lacul Vlăscuta, Lunca Prutului – Vlădeşti – Frumuşiţa şi  Parcul 

Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior. 

Populația rurală poate realiza activitatea de pescuit şi în bălti aflate în zona, cum ar fi: Amenajarea 

piscicolă Mălina,  Amenajarea piscicolă Lozova, Balta Leahu, Baza de genofond Cotu Chiului, Balta 

Brăneşti, Balta Foltești, Amenajarea piscicolă Sovarca, Amenajarea piscicolă Vladesti şi balta 
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Zatun.

 
 

Fig. 161Zone de pescuit disponibile  populației rurale din județul Galați 

161  Sursa:Prelucrare GIS 
263 

 

                                                            

http://www.tooarchitects.ro/


 
S.C. TOO ARCHITECTS S.R.L. 
J/40/3293/11.03.2009   
CUI : 25267900 
18,Donici Street  Bucharest RO 
tel:     0040 372 755 862 
fax:     0040 372 755 861 
email : office@tooarchitects.ro 
www.tooarchitects.ro 

 
URBEPROIECT & FIDES – members of TOOARCHITECTS GROUP 

 

7.3.3. Impactul produs asupra mediului 

Impactul turismului/activități de recreere asupra mediului rural din județul Galați poate în timp şi  

spațiu, activitățile efecte pozitive şi  negative şi prezentând atât avantaje, cât şi  dezavantaje162. 

Dintre avantaje şi  efectele pozitive putem enumera: 

-Turismul creează, în plan local, o bună valorificare a potențialului natural şi  cultural, 

contribuie la creșterea numărului locurilor de muncă atât în sectorul turistic, cât şi  în alte sectoare 

auxiliare, de servicii şi  gestionare a resurselor locale; 

-Contribuie la creșterea standardului de viață şi  educație al populației implicate şi  menține 

populația locală în zonă, conservând ocupațiile tradiționale; 

-Stimulează activitățile rentabile (hoteliere, restaurante, rețea de transport, activități 

artizanale, servicii ghizi, etc.); 

-Diversifică economia locală, îndeosebi a zonelor rurale adiacente, mai ales acolo unde 

agricultura nu are posibilități de dezvoltare; 

-Stimulează economia rurală printr-o cerere suplimentară de produse agricole şi  aport de 

capital financiar; 

-Contribuie la ameliorarea şi  modernizarea infrastructurii locale în materie de transport, 

comunicații, tehnico-edilitare, cu avantaje pentru populația locală; 

-Turismul agricol permite păstrarea intactă a suprafețelor ocupate cu vegetație naturală; 

-Realizarea de echipamente şi  amenajări turistice adecvate în spațiul turistic rural şi  de turiștii 

interni sau externi; 

-Turismul practicat favorizează înțelegerea interculturală şi comunicarea liberă între locuitori 

şi turiști; 

-Activitățile turistice diversificate pot conduce la creșterea interesului pentru protecția 

mediului, convingând funcționarii locali, regionali, publicul în general, despre importanța zonelor 

naturale protejate, etc. 

Atât turiștii din zonele urbane, cât şi localnicii din mediul rural se pot bucura de ariile naturale 

protejate, zone nealterate, fiind vorba de bucuriile şi valorile „vieții tihnite de la sat”, pe care mulți 

4,5http://conferinta2013.academiacomerciala.ro/_VOLCONF2013PDF/volumconferinta/DEZVOLTAREA%20DURABILA%20A%20AGROTURIMSULUI%20IN%20UNI
UNEA%20EUROPEANA%20SI%20IN%20ROMANIA_ANTONESCU.pdf, noiembrie 2014 
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oameni încearcă să le retrăiască în zilele noastre şi căuta sa evadeze dintr-o lume agitată, plină de 

produse şi  obiceiuri nesănătoase.  

Pe de alta parte, activitățile de recreere prezintă şi dezavantaje, în raport cu impactul produs asupra 

mediului înconjurător, implicit asupra ariile naturale protejate din județ. Impactul negativ este dat 

în special de poluarea provocata de turismul necontrolat prin: 

 

 Depozitare necorespunzătoare a deșeurilor 

 
Fig. 163 Deșeuri menajere în Lunca Chineja  

 

163 Sursa:Foto autor 
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Fig. 164Deșeuri menajere în apropriere de Balta Sovarca  

 Activități de turism (drumeții, sporturi de agrement, pescuit în perioada de 

reproducere a peștilor, camping/grătar s.a.) în afara traseelor marcate şi special 

amenajate 

  
   
Fig. 165a-b activități de camping/grătar în zone neautorizate (a- zona Prut – Măstăcani/b- zona Siret)  
 
 

164 Sursa:Foto autor 
165 Sursa:Foto autor 
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 Distrugerea patrimoniului şi  capitalului natural (distrugerea vegetației şi florei, ruperea 

copacilor şi  în special a puieților, dispariția unor specii floristice, distrugerea semințișului natural, 

desprinderea de roci, braconajul s.a) 

Impactul negativ este dat de o serie de dezavantaj generate de intensificarea turismului rural, 

resimțite mai ales la nivelul peisajelor naturale, rezervațiilor şi  parcurilor naturale din vecinătatea 

satelor turistice5: 

-Acordarea unor facilități prea largi, lipsa cadrului legislativ şi a reglementărilor de funcționare 

pot permite dezvoltarea unui turism ”greu” şi  cu caracter de masă în multe rezervații sau parcuri 

naturale din apropierea satelor; 

-Un număr mare de turiști, care prin circulație şi  zgomot pot perturba viața rurală şi viața 

florei şi  faunei naturale; 

-Existența unui număr mare de trasee şi poteci, drumuri de circulație şi acces, vizitate în grupuri 

de peste 25-30 persoane, în areale sensibile, produce perturbări ale echilibrului ecologic; 

-Practicarea, pe arealele existente, a sporturilor de vară şi  iarnă, şi  o prea mare diversificare 

a activităților sportive pot conduce la distrugerea solurilor, florei, faunei, etc.; 

-Urbanizarea gradată a zonelor rurale şi  apariția poluării şi Distrugerea sau abandonarea unor 

culturi agricole; 

Schimbări în modul de viață al localnicilor şi  apariția stresului, etc. 

7.3.4. Concluzii 

Principalele efectele pozitive directe pe care turismul le poate genera sunt crearea de valori socio 

- economice, contribuţia la creşterea producţiei, creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, 

transferarea în valori a unor resurse materiale şi umane, neutilizabile în circuitul producţiei 

materiale s.a. 

Însă, dintre multitudinile de activități prin care populația poate contribui la deteriorare mediului 

din județul Galați,pot fi incluse şi activitățile turistice, desfășurate necontrolat fără a respecta 

politicile de mediu. Spre deosebire însa de impactul negativ pentru mediu, pe care le generează 

celelalte domenii de activitate (ex -  industria chimica), ale căror efecte pot fi uneori limitate, 

turismul își aduce un aport semnificativ la degradarea cadrului natural. 

Circulația turistica necontrolata efectuata la obiectivele turistice naturale sau antropice din 
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județul Galați,poate provoacă, de cele mai multe ori, distrugerea ireversibila a unora dintre 

elementele care le-au consacrat ca atracții turistice, dar care se asigura valoarea intrinseca, uneori 

având caracter de unicat. 

Turiștii prin abaterea de la traseele special amenajate de acces, pătrund pe drumuri ocolite, 

oprindu-se în zone pitorești şi provoca distrugerea pajiștilor, a arbuștilor şi a florei, în general, prin 

strivirea acesteia sau sub influenta gazelor de eșapament, scurgerilor de ulei etc. 

Efectul nociv al turismului prin intermediul autoturismelor, se face resimțit şi  prin intensificarea 

circulației în ariile naturale protejate în care accesul este dificil. 

Pentru a îmbunătăți turismul în zonele rurale ale județului  Galați,ar trebui să se țină seama de 

următoarele elemente: 

 practicarea unei educații ecologice de protecție în toate zonele rurale care beneficiază de 

resursele naturale şi  culturale ale industriei turistice, cu înțelegerea a problemelor de mediu şi  

dezvoltarea politicilor în ceea ce privește agroturismul sau turismul rural; 

 stabilirea de relații de colaborare cu alte sectoare de activitate implicate în protecția 

mediului (silvicultura, agricultura, planificare regionala etc) din zona urbana; 

 realizarea de modele şi proiecte care sa sprijine dezvoltarea durabila a turismului, cu 

prezentarea modelelor şi  posibilităților de aplicare în mediul rural, vizând protejarea 

patrimoniului şi  capitatului natural al județului Galați.  
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7.4. Infrastructura privind sistemul de canalizare şi alimentare cu apa în zona rurala 
7.4.1. Situația actuala în zona rurală 
 

A. Sistemul de alimentare cu apa 

În anul 2012, numărul de comune cu instalatei de alimentare cu apa potabila şi lungimea reţeaua 

de distribuţie a apei potabile în mediul rural, conform  INS Galați se prezenta astfel: 

 
Fig. 166Numărul de comune cu instalații de alimentare cu apa potabila şi lungimea reţeaua de 

distribuţie a apei potabile în mediul rural  

 

La aducţiunile de apă din Municipiul Galați sunt racordate direct şi  câteva din localităţile rurale 

aflate pe traseu, şi anume: Lieşti (sat Lieşti), Fundeni (satele Fundenii Noi, Hanul Conachi), T. 

Vladimirescu (sat T. Vladimirescu), Piscu (satele Piscu, Vameş), Independenţa(sat Independenţa), 

Braniştea (satele V. Alecsandri, Braniştea, Lozova, Traian) şi Şendreni (satele Şendreni, Șerbești 

Vechi, Movileni, RM PATJ Galați,2014). 

 

 

 

166 Sursa:prelucrare personala, date INS Galați 2012 
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Fig. 167Zonele rurale care sunt racordate direct la aducțiunea de apa 

167 Sursa:preluare RM PATJ Galați,2014 
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B. Sistemul de canalizare şi epurare apa uzata 

In mediul rural situaţia canalizării şi epurării apelor uzate este total nesatisfăcătoare. Câteva 

localităţi au reţea de canalizare, dar nici una staţie de epurare a apelor uzate, excepţie comuna 

Griviţa.  

Situaţia este următoarea (conform datelor din Master Planul de apă potabilă şi apă uzate din judeţul 

Galaţi, an 2009 şi date statistice INS, anul 2009, preluare RM PATJ Galați,2014): 

 

 
Fig. 168Sistemul de canalizare Comuna Cudalbi  

  

 
Fig. 169Sistemul de canalizare Comuna Grivița 

 

168 Sursa:preluare RM PATJ Galați,2014 
169 Sursa:preluare RM PATJ Galați,2014 

Comuna Cudalbi

Reţeaua de canalizare este veche, realizată în anul 1973, este amplasată 
numai în zona centrală (zona blocurilor), are Dn=300mm, L=2.500 m şi este 

realizată din tuburi de azbociment. Apa canalizată se evacuează direct în 
emisar.

Comuna Griviţa 

Reţeaua de canalizare are 1,5 km şi este amplasată în zona de blocuri. 
Apa uzată se evacuează direct în emisar.
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Fig. 170Sistemul de canalizare Comuna Independenta  

 
Fig.171 Sistemul de canalizare Comuna Ivești  

 

 
Fig. 172Sistemul de canalizare Comuna Liești  

170 Sursa:preluare RM PATJ Galați,2014 
171 Sursa:preluare RM PATJ Galați,2014 
172 Sursa:preluare RM PATJ Galați,2014 

Comuna 
Independenta

Reţeaua de canalizare are Dn= 250mm, L=800 m şi este realizată 
din tuburi de azbociment. Apa din reţea se descarcă direct în 

emisar.

Comuna Ivesti

Reţeaua de canalizare are doar o conductă din azbociment cu 
Dn=350mm şi L=1.660m. Apa se evacuează într-un rezervor 

septic şi de aici în râul Bârlad. Nămolul este extras prin vidanjare.

Comuna Liesti

Dintre numarul total de locuitori 2.200 sunt racordaţi la sistemul 
de canalizare. Reţeaua de canalizare este din tuburi de beton, cu 

Dn=300mm şi lungime de 2,2km. Apa uzată este evacuată în râul 
Bârlădel.
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Fig. 173Sistemul de canalizare Comuna Nicorești  

 
Fig. 174Sistemul de canalizare Comuna Pechea  

 
Fig. 175Sistemul de canalizare Comuna Scânteiești  

 
Fig. 176Sistemul de canalizare Comuna Schela  

173 Sursa:preluare RM PATJ Galați,2014 
174 Sursa:preluare RM PATJ Galați,2014 
175 Sursa:preluare RM PATJ Galați,2014 
176 Sursa:preluare RM PATJ Galați,2014 

Comuna 
Nicoresti 

Reţeaua de canalizare este din tuburi de beton, 
cu Dn=250mm şi L=300m. Apa uzată se 

evacuează direct în emisar.

Comuna 
Pechea

Reţeaua de canalizare are un colector din 
azbociment, cu Dn=300mm şi L=6,500m. Apa 

se evacuează direct în emisar.

Comuna
Scanteiesti

Reţeaua de canalizare este un colector din 
azbociment, cu Dn=300mm şi L=2,500m, care 

se evacuează direct în emisar.

Comuna
Schela

Reţeaua de canalizare este un colector din 
ciment, cu Dn=300mm şi L= 2,000m, cu 

evacuare directă în emisar.
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7.4.2. Probleme privind sistemul de canalizare şi  alimentare cu apa în zona rurala 

Aria de operare a societății APA CANAL S.A. Galați acoperă în prezent, teritoriul următoarelor U.A.T-

uri din județul Galați: mun. Galați,mun. Tecuci, oraşul Târgu Bujor, satele Umbrărești şi Moscu 

oraşul Bereşti,comuna Berești Meria (satele Plesa şi Balintesti), comuna Barcea, comuna Ivești, 

comuna Liești, comuna Umbrărești, comuna Draganesti, comuna Movileni, comuna Pechea, 

comuna Slobozia Conachi, comuna Cuza Voda, comuna Șendreni, comuna Cosmești. 

Proiectul are drept obiectiv principal achiziționarea de echipamente şi  utilaje pentru asigurarea 

întreținerii şi exploatării corespunzătoare a sistemelor de apa şi  canalizare din aria de operare a 

operatorului regional Apa Canal SA Galați. 

Totodată, pentru valorificarea producției de apa este necesara achiziția de contori de apa şi module 

radio pentru a fi montați la limita de proprietate, având în vedere necesitatea înlocuirii celor cu 

durata normata de viața depășita (Articol de presă, APA CANAL S.A., 2014).  De aceea, în ultimii ani 

Consiliul Judeţean şi un număr de comune şi-au exprimat nevoia de îmbunătăţire a alimentării cu 

apă şi a canalizării apelor uzate. Aceste iniţiative au dus la realizarea unor proiecte, care în prezent 

sunt în curs de desfăşurare, după cum urmează: 

Tabel  15 Proiecte privind îmbunătățirea alimentării cu apă şi a canalizării apelor uzate în curs de 
implementare în mediul rural – județul Galați 

 
Locaţie Categorie de intervenţie Finanţat prin 

Alimentare apă 
Braniştea Captare, aducţiune, reţea de distribuţie Ordonanţa de Guvern 7/2006 
Brăhăşeşti Captare, aducţiune, reţea de distribuţie Buget de Stat 
Buciumeni Captare, aducţiune, reţea de distribuţie Ordonanţa de Guvern 7/2006 
Cavadineşti Captare, aducţiune, reţea de distribuţie Ordonanţa de Guvern 7/2006 
Cosmeşti Captare, aducţiune, reţea de distribuţie Ordonanţa de Guvern 577/1997 
Cuca Captare, aducţiune, reţea de distribuţie Ordonanţele de Guvern 1250/2007 şi 

364/2008 
Drăguşeni Captare, aducţiune, rezervor, reţea de 

distribuţie 
Ordonanţa de Guvern 7/2006 

Frumuşiţa Aducţiune Ordonanţa de Guvern 7/2006 
Fundeni Captare, aducţiune, reţea de distribuţie Ordonanţa de Guvern 577/1997 
Fundeni Captare, aducţiune, rezervor, reţea de 

distribuţie 
Ordonanţa de Guvern 7/2006 

Ghidigeni Captare, aducţiune, rezervor, reţea de 
distribuţie 

Ordonanţa de Guvern 7/2006 
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Griviţa Captare, aducţiune, reţea de distribuţie Buget de Stat şi Local, Ordonanţa de Guvern 
7/2006 

Măstăcani Extindere reţea de distribuţie Ordonanţa de Guvern 577/1997 
Negrileşti Captare, aducţiune, reţea de distribuţie Ordonanţa de Guvern 7/2006 
Nicoreşti Captare, aducţiune, rezervor, reţea de 

distribuţie 
Ordonanţa de Guvern 7/2006 

Oancea Captare, aducţiune, rezervor, reţea de 
distribuţie 

Ordonanţa de Guvern 7/2006 

Priponeşti Captare, aducţiune, rezervor, reţea de 
distribuţie 

Ordonanţa de Guvern 7/2006 

Schela Captare, aducţiune, reţea de distribuţie Ordonanţa de Guvern 7/2006, Buget de Stat 
Smârdan Captare, aducţiune, rezervor, reţea de 

distribuţie 
Ordonanţa de Guvern 7/2006 

Suceveni Captare, aducţiune, reţea de distribuţie Ordonanţa de Guvern 7/2006 
Şendreni Captare, aducţiune, reţea de distribuţie Ordonanţa de Guvern 7/2006 
Tuluceşti Extinderea sistemului de alimentare cu 

apă 
Ordonanța de Guvern 7/2006, Buget Local  

Valea Mărului Captare, aducţiune, rezervor, reţea de 
distribuţie 

Ordonanța de Guvern 7/2006 

Vârlezi Captare, aducţiune, reţea de distribuţie Ordonanța de Guvern 7/2006 
Vlădeşti Captare, aducţiune, reţea de distribuţie Ordonanța de Guvern 7/2006 
Canalizare ape uzate 
Corod Extindere reţea de canalizare Ordonanța de Guvern 7/2006 
Frumuşiţa Extindere reţea de canalizare Ordonanța de Guvern 7/2006 
Iveşti Extindere reţea de canalizare Ordonanța de Guvern 7/2006 
Ţepu Extindere reţea de canalizare Ordonanța de Guvern 7/2006 
(Sursă date: Master Plan pentru infrastructura de apă potabilă şi apă uzată, anul 2009, Preluare RM 

PATJ Galați,2014) 

În plus fata de cele mai sus menționate, în data de 17.11.2014 a fost semnat Contractul de Finanţare 

pentru implementarea proiectului “Investiții pentru exploatarea şi întreținerea sistemelor de apa 

şi  canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Apa Canal SA Galaţi”, cod SMIS-

CSNR 56169. 

Contractul a fost semnat între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice în calitate de Autoritate 

de Management pentru Programul Sectorial “Mediu” 2007-2013 şi APA CANAL SA Galați în calitate 

de Beneficiar. Contractul de Finanțare cu nr. 5922/17.11.2014 a fost semnat în baza Ordinulului 

Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 2005/17.11.2014. Valoarea contractului de 

Finanțare este de 51.696.242 lei cu TVA, echivalent a 11.715.862 euro, cu TVA, fiind finanțat din 
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Fond de Coeziune, bugetul de stat, bugete locale şi contribuţia APA CANAL SA Galați. Data de 

finalizare a proiectului este 31.12.2015. 

Proiectul are drept obiectiv principal achiziționarea de echipamente şi  utilaje pentru asigurarea 

întreținerii şi  exploatării corespunzătoare a sistemelor de apa şi canalizare din aria de operare a 

operatorului regional Apa Canal SA Galați.  

În ceea ce privește probleme privind infrastructura tehnico – edilitara în mediul rural al județului  

Galați,în studiu Posibilități de implementare pentru perioada de programare 2014-2020 a unei 

strategii de dezvoltare spațială privind parteneriatul teritorial dintre UAT din jud. Galați,UAT din 

județele vecine şi UAT din Rep. Moldova/ Ucraina din anul 2013, au fost identificate următoarele 

probleme (vezi tabelul urmator): 
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Fig. 177 Probleme privind sistemul de canalizare şi alimentare cu apa în comunele din județul Galați  

 

177 Sursa:adaptare după studiul Posibilități de implementare pentru perioada de programare 2014-2020 a unei strategii de 
dezvoltare spațială privind parteneriatul teritorial dintre UAT din jud. Galați,UAT din județele vecine şi  UAT din Rep. 
Moldova/ Ucraina din anul 2013 

LIPSA SISTEM DE ALIMENTARE CU 
APA

• BĂLĂŞEŞTi
• Comuna Beresti Meria (aducţie apă în satul 
Slivna, alimentarea cu apă a satului Meria)

• CĂVĂDINEŞTI
• FOLTEŞTI
• FUNDENI (finalizarea lucrărilor la reţeaua de 
apa)

• GOHOR
• PRIPONEŞTI
• ŞENDRENI
• VLADESTI 

LIPSA SISTEM DE CANALIZARE
• BRĂHĂŞEŞTI
• BRANIŞTEA
• CERTEŞTI
• COSMEŞTI
• FRUMUŞIŢA (finalizarea lucrărilor la 
reţeaua de canalizare)

• FUNDENI (finalizarea lucrărilor la reţeaua 
de canalizare)

• GHIDIGENI
• INDEPENDENŢA
• IVEŞTI
• LIEŞTI
• MĂSTĂCANI
• MOVILENI
• NICOREŞTI, PISCU, PRIPONESTI

IMBUNATATIREA 
INFRASTRUCTURII 

PRIVIND  ALIMENTARE CU 
APA

• BUCIUMENI
• IVEŞTI (extinderea reţelei de

alimentare cu apă )
• LIEŞTI (extinderea reţelei de

alimentare cu apă )
• NICOREŞTI (Lipsa alimentarii

cu apă în satele Piscu Corbului,
Coasta Lupei, Malureni, Fântâni
şi Grozăveşti)

IMBUNATATIRE 
INFRASTRUCTUR

A PRIVIND  
SISTEMUL DE 
CANALIZARE

• BUCIUMENI
• NICOREŞTI

REALIZARE 
STATIE DE 
EPURARE

• in toate comunele
judetului Galați
(exceptie comuna
Grivita)
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7.4.4. Impactul asupra mediului 

Serviciile de apa potabila şi  canalizare sunt esenţiale pentru viaţa de zi cu zi şi constituie în mod egal 

un indicator al nivelului de trai dintr-o ţară. Accesul la apă şi canalizare este esenţial pentru 

sănătatea publică şi dezvoltarea economică, atât în mediul rural şi  urban al județului  Galați.  Printre 

beneficiile cele mai importante ale dezvoltării infrastructurii sistemului de alimentare cu apa 

potabila şi canalizare, se pot enumera îmbunătățirea serviciilor publice, a calității mediului și a stării 

de sănătate a populației. în ceea ce privește alimentarea cu apa, în județul Galați exista un număr 

relativ mare de localități care au aceasta facilitate (50 comune – cf. INS Galați) însa rămâne o situație 

mai problematică exista în domeniul canalizării și epurării apelor uzate.  

Tratarea apelor uzate este o componentă foarte importantă a gestiunii apei, şi  există riscuri majore 

pentru populație dacă sistemul de canalizare nu are o acoperire suficientă, prezintă fisuri sau este 

subdimensionat. Pânza freatică este în primul rând afectată și de aici putem evidenția efectele 

negative asupra animalelor și plantelor din gospodării și terenuri cultivate, și, nu în ultimul rând, 

asupra mediului înconjurător. După ce apele uzate sunt captate în sistemul de canalizare, pasul 

următor în gestiunea apei este tratarea în stații de epurare, unde substanțele nocive sunt 

neutralizate și decantate cu ajutorul unor echipamente şi  instalații speciale rezultând în urma 

procesului tehnologic o apă curată, care deversata în natura nu va produce impact negativ.  

Însă, daca urmărim situația județului  Galați,doar o comuna are stație de epurare (Comuna Grivița), 

restul comunelor care au sisteme de canalizare deversează direct în cursul de apa (excepție comune 

care trec totuși apa printr-un proces de  „decantare primara”- ex. Comuna Ivești). Din acesta cauza, 

se produce o poluarea semnificativa a apei, cu efecte nu doar asupra cursului de apa, ci se transmite 

asupra mediului înconjurător, afectând grav natura, care, deși are o mare capacitate de regenerare, 

efectele substanțelor chimice se resimt pe perioade îndelungate de timp. Din nefericire, aceste 

efecte se resimt şi  asupra bunăstării populației, deoarece o apa de proasta calitate afectează 

oamenii atât direct cât şi  indirect, limitând accesul la apa curata şi  la un mediu natural sănătos. 

Impactul surselor de poluare rurale asupra receptorilor naturali ai județului  Galați (Prut, Siret şi 

afluenți) au de suferit în special datorita încărcării cu substanţe organice, materii în suspensii, 

nutrienţi, detergenţi şi substanţe extractibile. 
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7.4.5. Concluzii 

Asigurarea alimentării cu apă şi a preluării apelor uzate trebuie sa constuituie o preocupare 

constantă a administraţiei publice locale de-a lungul timpului. 

În județul Galați,în mediul rural situaţia infrastructurii privind alimentarea cu apa, sistemul de 

canalizare şi epurării apelor uzate este total nesatisfăcătoare, deoarece exista un număr ridicat 

de localități care nu dețin sistem de alimentare cu apa sau sistem de canalizare, iar comunele care 

au sistem de canalizare nu au şi  un sistem de epurare a apelor uzate.  

În județul Galați exista implementate/in curs de implementare de proiecte de investiții cu obiectiv 

principal reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare şi tratare a apei şi a sistemelor de 

colectare şi epurare a apei uzate, în scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei 

prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele Programului Operaţional Sectorial de 

Mediu. Investițiile propuse vor aduce o contribuție importantă la conformarea cu standardele 

europene de mediu și vor avea un impact considerabil la dezvoltarea comunităților urbane şi  

rurale ale județului . În urma acestor investiții, sistemul de management al apelor potabile și uzate 

va deveni mai eficient din punct de vedere economic și, totodată, va asigura respectarea cerințelor 

de mediu și de sănătate a populației. În plus, investițiile vor aduce beneficii semnificative calității 

vieții prin: 

- îmbunătățirea calității vieții pentru comunitățile rurale ale județului Galați 

- se va reduce semnificativ vărsarea de ape poluate în căile navigabile locale, reducându-se 

poluarea organică şi cu nutrienţi din râuri, cursuri de apă şi lacuri, precum şi contaminarea apelor 

subterane şi a subsolului. 

-  reducerea poluării mediului, apelor subterane și de suprafață (cursuri principale Prut şi  

Siret), 

-  atenuarea riscurilor asupra sănătății, 

-  asigurarea calității apei potabile pentru comunitățile rurale ale județului Galați. 

Ca măsuri de prevenire a poluării apelor din mediul rural al județului  Galați,putem menționa:  

 - interzicerea îndepărtării la întâmplare a reziduurilor, de orice fel, care ar putea polua apa, 

 - organizarea corectă a sistemelor de canalizare şi a instalaţiilor locale, 
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- construirea de staţii de epurare, sisteme de reţinere şi colectare a substanţelor radioactive 

din apele reziduale ale unităţilor unde se produc sau se utilizează radionuclizi, 

-  controlul depozitării reziduurilor solide 

- implementarea agriculturii ecologice etc. 

8. MANAGEMENTUL DESEURILOR ÎN IN JUDEȚUL GALATI 

8.1. Planul de gestiune a deșeurilor în județul Galați 
Primul Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru Judeţul Galaţi a fost elaborat în perioada 

2001 – 2002, conform cerinţelor OUG nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completată prin Legea 

nr. 426/2001, de către Inspectoratul de Protecţia Mediului Galaţi, pe baza planurilor Consiliilor 

Locale şi a planurilor întocmite de producătorii de deşeuri. Primul Plan Judeţean a fost aprobat de 

către CJ Galaţi. 

În anul 2005, Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi a elaborat primul draft al actualului 

Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, în paralel cu elaborarea primului draft al Planului Regional 

de Gestionare a Deşeurilor. În perioada 2005 – 2007, PJGD a suferit o serie de modificări şi 

îmbunătăţiri, inclusiv prin completarea cu fluxurile specifice de deşeuri (deşeuri de echipamente 

electrice şi electronice, vehicule scoase din uz, deşeuri din construcţii şi demolări, nămoluri rezultate 

de la staţiile de epurare orăşeneşti). 

Scopul Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor a fost de a crea un sistem durabil de gestionare 

a deşeurilor, care să asigure îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor în conformitate cu obiectivele şi 

ţintele Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, ale Planului Regional de Gestionare a 

Deşeurilor Regiunea 2 Sud-Est şi ale legislaţiei naţionale şi europene în domeniu. 

Deşeurile care fac obiectul PJGD sunt deşeurile municipale nepericuloase şi periculoase din 

deşeurile municipale (deşeurile menajere şi asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii), la care se 

adaugă alte câteva fluxuri speciale de deşeuri: deşeurile de ambalaje, deşeurile din construcţii şi 

demolări, nămoluri de la epurarea apelor uzate, vehicule scoase din uz şi deşeuri de echipamente 

electrice şi electronice. Tipurile de deşeuri care fac obiectul planificării au fost stabilite de către 

MMDD şi ANPM. 
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Prin aceste plan, s-au vizat masuri pentru îmbunătăţirea calităţii mediului şi a condiţiilor de viaţă a 

populaţiei. Proiectele şi activităţile prevăzute în HG nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii-

cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private se vor 

supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.  

 

Impactul implementării PJGD a județului  Galați asupra comunităţii:  

În ceea ce priveşte deşeurile menajere şi asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii:  

• închiderea depozitelor de deşeuri neconforme şi amenajarea la nivel judeţean a două 

depozite conforme cu standardele UE;  

• amenajarea staţiilor de transfer va contribui la optimizarea costurilor de transport;  

• extinderea colectării deşeurilor în zona rurală va conduce la reabilitarea terenurilor afectate 

de depozitarea necontrolată a deşeurilor şi va ridica standardul serviciilor în zona rurală;  

• noile reglementări şi cerinţe cu privire la colectarea, sortarea, valorificarea şi eliminarea 

diferitelor categorii de deşeuri vor conduce la schimbarea obiceiurilor de colectare a deşeurilor în 

fiecare gospodărie în parte, necesitând implicarea populaţiei;  

• implicarea activă a prestatorilor de servicii va conduce la ameliorarea standardelor 

serviciului de salubrizare prin creşterea responsabilităţii angajaţilor, dar şi la echilibrarea costurilor 

cu tarifele încasate sau taxele percepute;  

• crearea unei infrastructuri adecvate unei gestionări integrate a deşeurilor va asigura un nivel 

corespunzător de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei;  

• optimizarea serviciilor de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor va contribui la 

reducerea consumului de resurse.  

În ceea ce priveşte pre-colectarea diferenţiată, punctele de colectare şi activităţile de reciclare 

a deşeurilor de ambalaje ori a celor biodegradabile:  

• sortarea la generator în containere speciale şi transportul separat pentru hârtie/ 

sticlă/metale/plastic vor conduce la schimbarea obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare 

gospodărie, aceasta ducând la implicarea populaţiei;  
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• amplasarea de containere speciale pentru colectarea hârtiei/cartonului, a recipientelor din 

PET, a dozelor de aluminiu, a materialelor textile şi sticlei pentru deşeurilor provenite din comerţ, 

instituţii publice şi parcuri;  

• centrele pentru sortarea deşeurilor de ambalaje şi a altor deşeuri reciclabile din deşeurile 

municipale vor conduce la crearea de noi locuri de muncă şi vor schimba destinaţia unor fluxuri de 

deşeuri;  

• încurajarea compostării deşeurilor vegetale în propria gospodărie în zonele rurale, precum şi 

în centrele de compostare va conduce la creşterea cantităţilor de compost folosite în agricultură;  

• colectarea diferenţiată a deşeurilor vegetale din zonele urbane determină schimbarea 

procedurilor de lucru ale serviciilor orăşeneşti de întreţinere a spaţiilor verzi;  

• amenajarea de puncte de colectare sau colectarea separată a deşeurilor voluminoase 

facilitează eliminarea acestora fără să fie depozitate necontrolat;  

• utilizarea unor instrumente economice pentru încurajarea reutilizării/reciclării materialelor 

provenite din deşeuri poate determina creşterea cantităţilor colectate.  

În ceea ce priveşte fluxurile speciale de deşeuri (puncte de colectare, centre de tratare sau 

sisteme de preluare de către distribuitori):  

• deşeurile din construcţii şi demolări (cărămizi, beton, tencuieli, ţigle, lemn ş.a.m.d.): vor fi 

sortate şi prelucrate în vederea valorificării, rămânând ca fracţiile nevalorificabile să fie eliminate 

controlat; se va întări controlul şi înăspri din punct de vedere legal autorizarea societăţilor de 

construcţii; se vor aplica tarife speciale la eliminarea deşeurilor din construcţii şi demolări;  populaţia 

va trebui să fie informată şi să se conformeze noilor practici, chiar dacă acestea vor presupune 

cheltuieli suplimentare;  

• deşeurile menajere periculoase, deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi vehicule 

scoase din uz. 

În ceea ce priveşte informarea/consultarea publicului:  

• informarea cetățenilor asupra practicilor legate de colectarea, tratarea sau eliminarea 

deşeurilor;  

• publicul va fi consultat înaintea amenajării oricărei instalaţii de gestionare a deşeurilor, fiind 

de aşteptat ca în timp gradul de implicare şi conştientizare să crească;  
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• foarte importantă conştientizarea cetăţenilor în ceea ce priveşte sistemul de colectare 

selectivă.  

8.2. Situația actuala a managementul deșeurilor în județul Galați 
 

Conform Raport lunar asupra calităţii factorilor de mediu la nivelul judeţului Galaţi din luna 

septembrie 2014, în conformitate cu obiectivele stabilite în Planul de măsuri prioritare pentru anul 

2014, în au fost întreprinse următoarele acţiuni: 

-Continuarea implementării prevederilor Directivei Consiliului nr. 99/31/CE privind depozitarea 

deşeurilor. Monitorizarea măsurilor aplicate în vederea reducerii cantităţii de deşeuri depozitate în 

cele  101 depozite neconforme, cu respectarea cantităţii maxime de 2.740.000 t în anul 2011. În 

judeţul Galaţi mai este în operare 1 depozit urban neconform clasa „b” care va sista  etapizat 

depozitarea până la 16 iulie 2017, conform tabelului nr. 12. 

 

Tabel 15Depozitul urban de deșeuri neconform clasa „b” 

Nr. 
crt. 

Denumire 
depozit 

Operator An închidere Act de reglementare 
deţinut 

1 
 

Rateş-Tecuci SC TERMSAL SA 2017 Autorizaţia de Mediu nr. 
284/30.10.2008, a expirat, depozitul 
fiind în procedura de autorizare pentru  
perioada de până la 16.07.2017. 

Sursa Raport lunar asupra calităţii factorilor de mediu  la nivelul judeţului Galaţi din luna septembrie 

2014 

Din luna decembrie 2011, depozitul neconform de la Tirighina Galaţi a fost închis, urmare a  finalizării 

lucrărilor de închidere a amplasamentului ce au fost finanţate prin proiectul ISPA  „Managementul 

integrat al deşeurilor urbane solide în municipiul Galaţi şi împrejurimi" (Măsura ISPA 2003 RO 

16/P/PE/027) derulat de Primăria Municipiului Galaţi. Lucrările de Starea factorilor de mediu în 

judeţul Galaţi închidere au respectat condiţiile impuse prin Acordul integrat de mediu 

nr.12/04.09.2006  emis de ARPM Galaţi şi prevederile Normativului tehnic privind depozitarea 

aprobat prin  Ordinul MMGA 757/2004.  

De asemenea, prin proiectul ISPA derulat a fost construită şi prima celulă a unui nou depozit 

ecologic, pentru funcţionarea căruia operatorul depozitului (SP Ecosal) a obținut AIM  
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02/12.06.2012. Lunar, pe baza raportărilor transmise de operatorii depozitelor şi de către agenţii de 

salubritate, se monitorizează cantităţile de deşeuri depozitate în depozitele urbane  neconforme. 

-Continuarea implementării prevederilor Directivei 94/62/CE privind  ambalajele şi deşeurile 

de ambalaje, modificată de Directiva 2004/12/CE Colectarea selectivă a deşeurilor s-a extins 

semnificativ odată cu extinderea gradului de acoperire cu servicii de salubritate atât în mediul urban 

cât şi în mediul rural. În Galaţi, urmare a finalizării proiectului „Managementul integrat al deşeurilor 

urbane solide în municipiul Galaţi şi împrejurimi" (Măsura ISPA 2003 RO 16/P/PE/027) derulat de  

Primăria Municipiului Galaţi, au fost înfiinţate în oraş 220 de puncte de colectare selectivă a 

deşeurilor, fiecare fiind dotate cu containere tip igloo pentru colectarea următoarelor fracţii: 

hârtie/carton, plastic şi metal şi sticlă. Deşeurile colectate din aceste puncte sunt transportate cu 

mijloace specifice la staţia de sortare, de asemenea construită prin acest proiect. 

La nivelul judeţului Galaţi au fost autorizaţi să colecteze/valorifice ambalaje şi deșeuri de  ambalaje, 

următorii agenţi economici: 

 

-Pentru colectare (165 operatori economici): SC Adac Mobile Servis SRL; Acecorec SRL; SC 

Alexidana SRL; SC Bip Eco 2011 SRL;SC Bizini Prest SRL; SC Briar Recycling Company SRL; Bujor Prest 

Serv SRL;SC Clauscont SRL;SC Cobo Metal Invest SRL;SC Colect Gal SRL;Compania Romprest Service 

SA ;Comuna Schela;SC Condrimar SRL; SC Condrimar 2003 SRL;SC Cosmesiret SRL;SC Costalserv 

SRL;SC Crishome 2006 SRL;SC Daidado SRL- 2 puncte de lucru;SC Danicad SRL;SC Dorabona SRL- 2 

puncte de lucru;SC Ecocenter Prest SRL-2 puncte de lucru ; SC Ecocrimeh SRL;SC Eco Finmet SRL;SC 

Eco Fire Sistems SRL;SC Ecologic Sistem Project SRL;SC Eco-Metal Recycling SRL- 8 puncte de lucru;SC 

Eco Nature SRL;SC Eco Prod Services SRL;SC Ecorod-Mar Recycling SRL;SC Ecosal Prest SA;SC 

Ecotaste SRL;SC Eihwaz SRL;SC Electric Service Orient SRL;SC Erik-Mim SRL;SC Euman SRL;SC Eurocad 

SRL;SC Eurosteel CD SRL;SC Eurovasnico SRL;SC Expresskar SRL, SC Fancrisco SRL;SC Fast Prest 

Trading SRL ;SC France Construction SRL;SC Gaal CFV SRL;SC Gemina Servexim SRL;SC Genioru Metal 

SRL;SC Gilda SRL;SC G.P. Renecence SRL;SC Himbo Rel SRL;SC Investitii&Imobiliare SRL;SC Iricad 

SRL;SC Iricad Colect SRL;SC IFG Vitrorec SRL;SC Ivgalrom Ecology SRL;SC J&B Salubry SRL;SC 

Kamceatka SRL;SC Laucrisim 99 SRL;SC Legion Guard SRL;SC Legislat Srl ;SC Leonmar SRL;SC Marom 

Eco SRL;SC Marval Recycling SRL;SC Marvicmario SRL;SC Metmar Recycling SRL; SC Metal Market 
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Trade SRL ;SC Metaltrade International SRL;SC Miha Nef 2011 SRL;SC Mondocad Univers SRL;SC New 

Steel Company SRL ;SC Oprea Capital SRL;SC Petronictec SRL;SC Podtec SRL;SC Proecogreen SRL;SC 

Protesco SRL;SC Raul Recycling SRL;SC Remat Scholz Filiala Moldova SRL; SC RER Ecologic Service 

SRL; SC Reuns Toc SRL; SC RG Trade SRL;SC Sator SRL;SC Sebicost Impex SRL;SC Shine SRL;SC Sorvas 

Impex SRL;SC Sporting Impex SRL;SC Startrand Otel SRL;SC Tango SRL; SC Tat Trans SRL;SC Tastrom 

2 SRL;SC Teramec SRL;SC Tomanet Trans SRL;SC Trifali Group SRL;UAT Balasesti;UAT Brahasesti;UAT 

Corod;UAT Foltesti; UAT Ivesti;UAT Liesti;UAT Sendreni - transfer către SC Gospodarire Comunală 

SendreniSRL;UAT Schela;UAT Tulucesti;UAT Vanatori, SC Ecowasterom SRL, SC Green World Eco SRL, 

SC Matt Ecoinvest SRL-D, SC Eliteco Recycling SRL, UAT Tepu. 

 

-Pentru valorificare (33 operatori economici): SC Bip Eco 2011 SRL; Consiliul Local Tecuci; SC 

Cosmesiret SRL; SC Danicad SRL; SC Dorabona SRL; SC Ecocrimeh SRL; SC Eco-Metal Recycling SRL; 

SC Eco Finmet SRL ; ECO Prod Services SRL; SC Ecosal Prest SA; SC Eihwaz SRL; SC Eurocad SRL; SC 

Fast Prest Trading SRL, SC Furtuntec SRL- 2 puncte de lucru ; SC Ghidigeni Timber Company SRL; SC 

Green Plast SRL, SC Iricad SRL; SC Investitiim & Imobiliare SRL; SC Legislat SRL;SC Metal Market Trade 

SRL; SC Metaltrade International SRL; SC Petronictec SRL; SC Tango Scraps Recycling Company SRL, 

SC Remat SA- 2 puncte de lucru; SC Tastrom 2 SRL; RER Ecologic Service SRL; SC Startrand Otel SRL; 

SC Tastrom 2 SRL; UAT Tg.Bujor; SC Veltav SRL, SC Veplast 2006 SRL. 

Lista agenţilor economici autorizaţi pentru colectarea/ reciclarea/ valorificarea energetică a 

deşeurilor de ambalaje poate fi consultată pe site-ul APM Galaţi 

http://arpmgl.anpm.ro/Mediu/deseuri-7, la secţiunea „ deşeuri de ambalaje”. 

-Continuarea  implementării prevederilor Directivei Consiliului nr. 2002/96/CE privind 

deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)  

În  judeţul Galaţi următorii agenţi economici sunt autorizaţi pentru colectarea şi valorificarea 

deşeurilor de echipamente electrice şi electronice:  

 

-Pentru colectare: SC Fast Prest Trading SRL, Serviciul Public Ecosal Galați (2 puncte de lucru), 

SC Remat Scholz Filiala Moldova SRL Galați,SC Sporting Impex SRL Galaţi,  SC Migdal SRL (ex-SC 

Legislat SRL),  SC Eco-Metal Recycling SRL, SC Eco Fire Sistems, punct de lucru Galați, SC Remat SA, 
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SC Protesco SRL, SC Proecogreen SRL SC Eco Finmet SRL, SC Bizini Prest SRL, SC Morad SRL, SC Full 

Eco Recycling  SRL, SC Ecowasterom SRL, SC Green World Eco SRL, SC Eliteco Recycling SRL.  

 

-Pentru valorificare: SC Morad SRL.  

SC GREMLIN COMPUTER SRL a închis punctele de lucru din jud. Galați  

 

- Continuarea implementării prevederilor Directivei 2000/53/EC privind vehiculele scoase 

din uz  

 În judeţul Galaţi există un număr de 15 agenţi economici autorizaţi pentru colectarea şi/sau tratarea 

vehiculelor scoase din uz.  La nivelul judeţului Galaţi, au fost autorizaţi următorii agenţi economici 

să gestioneze vehicule scoase din uz:  

 

-  Pentru colectare/valorificare (9 operatori economici): SC Remat S.A. Galaţi, SC Remat Scholz 

SA Galaţi, SC Iricad SRL Galaţi, SC Gilda SRL Galaţi,   SC Legion Guard SRL Tecuci, SC Bandit Autorec 

SRL, SC Stefan C SRL, SC Fulgerul Iulian SRL,  SC Eco-Metal Recycling  SRL.  

-  Pentru colectare (2 operatori economici):  SC  Iricad  SRL  Galaţi-  punct de lucru Tirighina, 

SC Iricad Colect SRL Galaţi; 

Lista agenţilor economici autorizaţi pentru colectarea/tratarea vehiculelor scoase din uz este 

actualizată periodic şi poate fi consultată accesând http://arpmgl.anpm.ro/Mediu/deseuri-7la 

secţiunea „vehicule scoase din uz”. 

 

-Continuarea implementării prevederilor Directivei 2000/76/EC privind incinerarea 

deşeurilor 

SC Decinera SRL a obţinut acord de mediu pentru "Instalaţie de incinerare deşeuri - tratare şi 

neutralizare prin incinerare a deşeurilor spitaliceşti, industriale periculoase şi a deşeurilor provenite 

din ambalaje tip Hoval Multizon".Instalaţia cu capacitatea totală de incinerare de 11.300 tone/an, 

respectiv 1575 kg/oră, va fi realizată în scopul eliminării finale prin metoda incinerării (tratare 

termică), a deşeurilor spitaliceşti, industriale periculoase şi a deşeurilor provenite din ambalaje 

contaminate. 
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Pentru SC Decinera SRL Galaţi s-a emis autorizaţia integrată de mediu nr.2/07.05.2012 pentru „ 

Staţie de incinerare a deşeurilor periculoase industriale şi spitaliceşti”. 

 

8.3. Activitatea de salubrizare în județul Galați 
Serviciul de salubrizare al localităţilor (pre-colectare, colectare, transport, tratare şi eliminare 

deşeuri municipale) se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor publice 

locale.  

Activitatea de salubrizare se poate realiza prin:  

 
Fig.178  Modalitățile de realizare a activității de salubrizare 

 

Activităţile de colectare şi transport al deşeurilor municipale din judeţul Galaţi sunt organizate 

diferit, în funcţie de mărimea localităţii, numărul persoanelor deservite, dotare, forma de 

proprietate. Activităţile de colectare şi transport al deşeurilor municipale din judeţul Galaţi sunt 

organizate diferit, în funcţie de mărimea localităţii, numărul persoanelor deservite, dotare, forma 

de proprietate.  

În general în zonele rurale nu sunt organizate sisteme de salubritate publice. În unele zone 

rurale, autorităţile locale operează prin propriile sisteme de salubritate publice, ce nu deţin 

178 Sursa:prelucrare proprie 

gestiune directă de către 
autorităţile administraţiei publice 

locale, prin compartimente  
specializate organizate în cadrul 

consiliului local 

gestiune delegată - când 
autorităţile administraţiei publice 
locale pot apela pentru realizarea 
serviciilor la unul sau mai mulţi 

operatori de servicii publice, 
cărora le încredinţează (în baza 

unui contract de delegare a 
gestiunii) gestiunea propriu-zisă 

a serviciilor, precum şi 
administrarea şi exploatarea 
sistemelor publice tehnico-

edilitare necesare în vederea 
realizării acestora
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autorizaţii ANRSCUP. Echipamentul folosit este vechi şi în stare precară, iar operaţiile desfăşurate 

sunt simple. În anul 2007 societatea SC Compania Romprest SA Tecuci a încheiat  contracte de 

prestări servicii şi în mediul rural (comunele Matca, Corod, Munteni), deservind  un număr de 6.026 

persoane. 

 Colectarea şi transportul deşeurilor în județul Galați 

În municipiul Galaţi, în primele cinci luni ale anului 2013, activitatea de salubrizare a fost asigurată 

atât de Serviciul Public ECOSAL organizat în subordinea Consiliului Local Galați cât și de către 

operatorul privat SC RER ECOLOGIC SERVICE SRL. Începând cu luna iunie 2013, activitatea de 

salubrizare pe teritoriul municipiului Galați a fost asigurată de SP Ecosal. În baza contractelor 

încheiate cu asociaţiile de locatari şi/sau proprietari, populaţie şi agenţi economici se realizează 

colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor municipale la depozitul ecologic de deşeuri 

municipale al municipiului Galaţi de la Tirighina. 

În municipiul Tecuci, colectarea deșeurilor municipale de la populație și agenți economici a fost 

efectuată de către SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, pentru primele trei luni ale anului 2013 și 

apoi de către SC Ecoprest Tec SRL, în urma delegării gestiunii de către Consiliul Local Tecuci. De 

asemenea, Ecogroup Tec SRL asigură salubrizarea stradală în municipiul Tecuci. Eliminarea finală a 

deşeurilor urbane se face la depozitul neconform de deşeuri municipale al municipiului Tecuci de la 

Rateş, operator SC Rampa Rateș SRL. 

În anul 2010 Primăria Tecuci a prezentat situația privind distribuirea pubelelor pentru colectarea 

selectiva a deșeurilor, şi anume: 

 OFICIUL PREFECTURAL - Str.l Decembrie 1918, nr.33 

 MUZEUL MIXT - Str. 1 Dec. 1918, nr.36 

 CLUBUL COPIILOR - Str. Galaţi, nr. 15 

 U.M. 0527 (JANDARMI) - Str. Gheorghe Petraşcu, nr.66 

 SANEPID - Str. Bulevardul Victoriei, nr.6 

 PARCHET - Str. Ion Petrovici, nr.2 

 SPITALUL MUNICIPAL ANTON CINCU - Sir. Costache Conachi, nr.3S SPITALUL DE COPII - 

Str. Elena Doamna, nr. 1 bis POLICLINICĂ - Str. I Decembrie 1918, nr.29 

 ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE - Str. 1 Decembrie 1918, nr.43 
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 POLIŢIA MUNICIPILUI TECUCI - Str. Maior Genoiu, nr. I 

 CASA DE CULTURĂ - Str. 1 Decembrie 1918, nr.62 

 OFICIUL POŞTAL NR.I - Str. Bulevardul Victoriei, nr. 13 

 ŞCOALA SPECIALĂ NR.5 - Str. Bulevardul Victoriei, nr.33 

 CASA LOCALĂ PENSII TECUCI - Str. Bulevardul Victoriei, nr.33 

 S.C. SCATEC S.R.L - Str. Ştefan Corodeanu, nr.2  

 ASOCIAŢIA PROPRIETARI NR.9A - Str. Aleea Teilor, bl.C4, sc.2, p ASOCIAŢIA PROPRIETARI 

NR.3A - Str. Aleea Plopilor, nr.5. bl.Hl. ap.2l S.c. UVOREL TRANS S.R.L - Str. Cuza - Vodă, 

nr.16 S-C. METRO SERVICE S.R.L. - Str. Popa Şapcă, nr.5 

 ASOCIAŢIA PROPRIETARI NR.2 ~ Str. 1Decembrie 1918, hl.A2, sc.3, ap.3, p 

 ADMINISTRAŢIA PTEŢII - Str. 13Sept.einbric, nr. 1A 

 S.C. ODETE S.R.L. - Str. Cuza-Vodă, nr.68 

 CLUB SPORTIV - Str.Dragoş Vodă, nr.12 

 S.C. VADISA S.R.L. - Str. Cuza-Vodă, nr.24 

 PRIMĂRIA TECUCI - Str. 1 Decembrie!918. nr.66 

 ŞCOALA NR.4 (ION PETROVTCI) - Str 13 Septembrie, nr.7 

 GRĂDINIŢA NR 6 - Str. Unirii, nr.7 

 GRĂDINIŢA NR.5 - Str. Calistrat Hogaş, nr.16 

 ŞCOALA NR.9 + GRĂDINIŢA CERNICAR! - Str. Cocorăşti, nr. 1 

 GRĂDINIŢA NR.9 - Str. Elena Doamna, nr.8 

 GRĂDINIŢA NR. 15 ~ Str. Vasile Alecsandri, nr.2 

 GRĂDINIŢA NR.2 - Str. Ecaterina Teodoroiu. nr.2 bis 

 ŞCOALA NR.8 - Str. Matei Basarab,nr.J I 

 GRĂDINIŢA NR.17 - Str. Bradului, nr.5 

 ŞCOALA NR.7 - Str. Ana Ipătescu. nr.35 

 GRĂDINIŢA NR.12 - Str. Agricola Cardaş, nr6  

 ŞCOALA NR.6- Str. Elena Doamna, nr.52 

 JUDECĂTORIA TECUCI - Str. Costache Racoviţă, nr.28 bis 

 GRĂDINIŢA NR.I - Str 1 Decembrie 1918, nr.28 
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 POMPIERI - Str. 1Decembrie 1918, nr.27 A 

 POLICLINICA TECUCI - Str. [Decembrie 1918. nr.29 

 ŞCOALA NR.1 - Str. Tecuciul Nou, nr.69 

 ŞCOALA NR.2- Str. Alexandru Papadopol Calimah, nr.15 

 COLEGIUL NAŢIONAL AGRICOL - Str. 1 Decembrie 1918, nr.107 

 GRĂDINIŢA NR.16- Str. Republicii, nr.7 

 GRĂDINIŢA NR.14- Str. 1Decembric 1918, nr.71 

 GRĂDINIŢA NR.3 - Str. 1Decembric 1918, nr.39 

 ŞCOALA NR..5 - Str. Costache Racoviţă, nr.248 

 COLEGIUL NAŢIONAL CALISTRAT HOGAŞ - Str. Costache Racoviţă, nr.20 bis 

 GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL - Str. Costache Racoviţă, nr.20 bis 

 LICEUL SPIRU HA RET - Str. Bulevardul Victoriei, nr. 12 

 GRĂDINIŢA NR.7 - Str. Bulevardul Victoriei, nr.14 

 GRĂDINIŢA NR.8 - Str. Str. Bulevardul Victoriei, nr.7 

În oraşul Tg. Bujor, SC Bujor Prestserv SRL, societate în subordinea CL Tg. Bujor, se ocupă de 

salubrizarea localităţii. Oraşul Bereşti a delegat activitatea de salubrizare a localităţii către SC 

Leonmar SRL.  

Până la sfârşitul anului 2013, următoarele localităţi au concesionat activitatea de salubrizare către 

o societate autorizată (în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare) şi licenţiată (în conformitate 

cu reglementările ANRSC): 

– SC Compania Romprest Tecuci - Drăgăneşti, Matca, Munteni, Umbrăreşti, Cudalbi, Ghidigeni, 

Barcea, Valea Mărului. 

– SC Gemina Servexim SRL Vrancea – Cuca, Cuza Voda, Fundeni, Grivița, Independenţa, 

Nămoloasa, Piscu, Slobozia Conachi, Rediu, Oancea, Vlădești. 

– SC COSMESIRET SRL - Movileni, Nicoreşti, Poiana, Buciumeni, Negrilești, Gohor. 

– SC LEONMAR SRL - Drăguşeni, Cerţeşti, Corni, Suhurlui, Frumuşiţa, Măstăcani, Pechea, 

Costache Negri, Priponești. 

– SC France Construction SRL Focşani - Tudor Vladimirescu, Vârlezi Berești-Meria. 
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Următoarele localităţi şi-au organizat serviciul de salubritate în cadrul primăriei şi au contract cu un 

depozit de deşeuri municipale: Iveşti, Schela, Bălăşeşti, Folteşti, Tuluceşti, Vânători, Lieşti, Corod, 

Şendreni, Brăhăşeşti.  

 

 Depozitarea deșeurilor în mediul rural al județului Galați 

În anul 2009, în județul Galați au fost identificate 199 spatii de depozitare rurale în funcțiune în acea 

perioada, iar din septembrie 2008 pana în februarie 2009, au sistat depozitarea un număr 36 

depozite comunale, care în general sunt terenuri neamenajate, dispuse prin Hotărârea Consiliului 

Local, administrate de primarii. Suprafața totala a depozitelor neamenajate din mediul rural este de 

140 ha. Pentru aceste depozite Consiliul județului  Galați împreuna cu Agenția pentru Protecția 

Mediului au realizat calendarul de închidere, conform prevederilor art. 3 alin. 7 din HG 349/2005 

privind depozitarea deșeurilor. Toate aceste spatii vor fi închise pana la data de 16 iulie 2009 şi vor 

fi reabilitate prin salubrizarea zonelor şi  reintroducerea acestora în circuitul natural. 

În urma închiderii tuturor depozitelor din județ, cu excepția Tirighina-Galați şi Rateș-Tecuci 

alternativa prevăzuta în PJGD ( ce urmează a fi aprobat de CJ după ce va primi Avizul de Mediu, emis 

de ARPM Galați), s-a prevăzut înființarea a 7 stații ce vor fi arondate celor 2 depozite zonale 

ecologice de la Galați şi  Tecuci. Pană la realizarea acestor stații de transfer toate localitățile din 

județ au fost nevoite sa-si organizeze servicii de salubritate prin gestiune directa sau indirecta.  

Până în 24.02.2009, doar 4 comune (Matca, Corod, Munteni şi Draganesti) au avut alternativa la 

închiderea depozitelor comunale, prin concesionarea activității de salubrizare către o societate 

autorizata, care are contract cu un depozit ce va funcționa şi după data de 16.07.2009. Tot în anul 

2009 s-a declarat închiderea celor doua depozite de deșeuri industriale periculoase (Hidrohalda 

ArcelorMittal şi Batalul Independenta) şi depozitele de deșeuri nepericuloase (Halda de zgura 

ArcelorMittal şi  Halda de zgura Elnav). în zona municipala au propus ca următoarele depozite de 

deșeuri municipale să fie conforme cu legislația în vigoare sau să se închidă depozitul:  

 Depozitul de deșeuri menajere Umbrărești - Tg. Bujor,  Depozitul de la Berești-Bazau,  

Depozitul de deșeuri Rateș-Tecuci şi  Depozitul de deșeuri municipale al municipiului 

Galați de la Tirighina (Sursa APM Galați,2009). 
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 Probleme privind sistemul de salubrizare în județul Galați 

În anul 2012, în cadrul acțiunilor de control desfășurate de GNM – Comisariatul Județean cu privire 

la salubrizarea localităților, cat şi  în afara acestora, s-au identificat următoarele probleme, privind: 

1. Deșeurile menajere 

- colectarea şi  transportul deșeurilor municipale amestecate la nivelul comunelor se face în 

sistem din ‘’poarta în poarta’’ de către Serviciile publice de salubrizare a localităţilor aflate sub 

controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale sau de către 

operatori de salubrizare autorizați. 

- din verificările făcute, a rezultat ca ,deși aria de acoperire în județul Galați a serviciilor de 

salubrizare este 100 % nu s-a implementat un sistem integrat de colectare şi transport a deşeurilor 

municipale amestecate. 

2. Deșeurile biodegradabile  

Conform precizărilor din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, art. 31, autorităţile 

administraţiei publice locale, au responsabilităţi privind colectarea separata a biodeşeurile, în 

vederea compostării şi fermentării acestora, tratarea biodeşeurilor, încurajarea compostării 

individuale în gospodării. În județul Galați funcționează şi sunt autorizate din punct de vedere al 

protecției mediului - 3 stații de sortare şi compostare a deșeurilor municipale: 

- la Galați – Stația de sortare şi  compostare deșeuri biodegradabile (de tipul deșeuri din grădini 

şi  parcuri) cu capacitatea de 10000 tone/an, operator – SERVICIUL PUBLIC ECOSAL, 

- la Tecuci - Stația de sortare şi  compostare cu capacitatea cu 12 000 t/an, operator – Primăria 

Municipiului Tecuci. 

- la Târgu Bujor - Stația de sortare şi  compostare cu capacitatea cu 1 000 t/an, operator – 

Primăria oraşului Tg. Bujor 

La nivelul comunelor din județul Galați nu existau stații/platforme de compostare a deșeurilor 

biodegradabile funcționale. Nu au fost înregistrate acțiuni de încurajare a compostării deșeurilor 

vegetale în propriile gospodarii în zonele rurale. Deasemenea, cantitățile de compost de la stațiilor 

de compostare autorizate – nu erau valorificate corespunzător. 

 Prin PJGD Galați pentru anul 2013 s-a propus reducerea cantității de deșeuri biodegradabile 

municipale depozitate la 50 % din cantitatea totala. 
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3. Deșeurile de ambalaje 

- implementarea sistemelor de colectare selectiva a deșeurilor de hârtie/sticla/metale/plastic 

generate în mediul rural s-a făcut intr-o măsura foarte mica, majoritatea comunelor având doar 

colectarea selectiva a deșeurilor de plastic de la populație. Inexistenta unei infrastructuri adecvate 

de gestionare a deșeurilor generează un nivel necorespunzător de protecție a mediului şi a sănătății 

populației. Localităţile Tg. Bujor, Iveşti, Schela, Folteşti şi Bălăbăneşti, au finalizat proiectele din 

fonduri europene cu privire la colectarea selectiva a deșeurilor reciclabile de pe teritoriile 

administrative. 

4. Deșeurile din construcții şi demolări 

Județul Galați se confrunta cu un fenomen alarmant privind depozitările necontrolate de cantități 

importante de deșeuri din construcții şi demolări. Administrațiile publice locale sa ia masuri drastice 

pentru identificarea deținătorilor terenurilor pe care exista aceste depozite necontrolate, iar pe 

suprafețele de teren pe care le are în administrare sa inițieze acțiuni de ecologizare. 

 

  
Fig. 179Depozitare neautorizata de deșeuri în apropiere de Lacul Brateș Galați  

 

La nivelul județului  Galați nu exista nici un depozit autorizat pentru depozitarea deșeurilor inerte. 

S-a apreciază faptul ca, obiectivele propuse prin PJGD Galați privind colectarea separata a deșeurilor 

din construcții şi demolări, pe categorii (deșeuri periculoase şi deșeuri nepericuloase), tratarea 

deșeurilor periculoase din construcții şi demolări în vederea scăderii potențialului periculos şi 

179 Sursa:foto autor 
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eliminării în condiții de siguranța cu crearea de capacitați de tratare şi valorificare, refolosirea şi 

reciclarea deșeurilor provenite din construcții şi demolări necontaminate - nu sunt atinse. 

5. Dejecțiile animaliere 

La nivelul județului  Galați, administrațiile publice locale nu dețineau platforme de stocare 

temporara a dejecțiilor animaliere rezultate din gospodarii. Din acest motiv, depozitările 

necontrolate de dejecții animaliere reprezintă un alt fenomen alarmant la nivelul județului  Galați, 

administrațiile publice locale trebuie sa se implice mai hotărât în diminuarea acestuia. 

Primăriile aplicau în foarte mică măsură sau deloc sancțiuni contravenționale pentru depozitarea 

necontrolata a acestor tipuri de deșeuri, fapt care ar putea descuraja aceste  fapte. 

6. Deșeurile voluminoase  

- nu erau amenajate puncte de colectare sau colectarea separata a deșeurilor voluminoase. 

7. Starea de salubritate a comunelor: 

- nu erau amenajate stații de transfer la nivelul județului  Galați,ceea ce generează reale 

probleme legate de costurile ridicate a transportului deșeurilor generate, de funcționalitatea 

sistemului de colectare/transport/eliminare a deșeurilor. 

- depozitari necontrolate de deșeuri în aproape toate comunele județului Galați.  

8. Starea de salubritate a cursurilor de apă de pe teritoriile administrative ale comunelor şi 

oraşelor: 

- depozitari necontrolate de deșeuri pe maluri cursurilor de apa, 

- depozitarea gunoiului de grajd, în cantităţi mari (peste 10.000 tone) - în zona digurilor de 

apărare pe raza UAT Măstăcani şi Foltești, şi  în zona limitrofa lizierei în cazul UAT Vânători; 

- afectarea albiei minore a râului Tecucel, datorata scurgerilor de apa uzata direct în emisar 

pe raza U.A.T. Tecuci, 

- rigole de apă pluvială colmatate în proporție de 60- 70% ( UAT Măstăcani; Foltești) 

- podețe improvizate, subdimensionate pe cursurile de apa Corozel (UAT Matca) şi Cernica 

(UAT Țepu), 

- pe raza U.A.T. Ghidigeni s-a constatat existenţa unui stăvilar aparţinând S.C.Vincon 

S.A.Vrancea, prăbuşit în albia râului Bârlad, care reduce cu cca 30 % secţiunea de scurgere a cursului 

de apă, iar pe raza UAT Grivița,un pod prăbușit pe râul Calmatui, 
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- podeț dezafectat, cu piloni în albia râului şi locuita construita parțial pe cursul apei (UAT 

Brahasesti). 

9. Amplasamentele depozitelor de deşeuri închise 

- s-a realizat închiderea depozitelor de deșeuri neconforme rurale, (exista doar un singur 

depozit conform Tirighina care deservește municipiul Galați şi împrejurimi – adică comunele 

Șendreni, Smârdan, Vanatori, Tulucești şi Braniștea). 

La nivelul comunelor din județul Galați nu existau stații/platforme de compostare a deșeurilor 

biodegradabile funcționale. Nu au fost înregistrate acțiuni de încurajare a compostării deșeurilor 

vegetale în propriile gospodarii în zonele rurale. Deasemenea, cantitățile de compost de la stațiilor 

de compostare autorizate – nu erau valorificate corespunzător. 

 

Proiecte implementate 

Stație de compostare a deșeurilor din oraşul Târgu Bujor - proiect finanțat din fonduri europene, 

cu o valoare totala de peste un milion de euro. Prin acest proiect s-au realizat următoarele: 

 s-a eliminat posibilitatea de poluare a apelor subterane şi  de suprafața, s-au micșorat 

efectele asupra calității aerului şi solului;  

 s-a micșorat posibilitatea de răspândire haotica a deșeurilor din mase plastice, hârtie sau 

alte deșeuri ușoare; s-au eliminat focarele de apariție a unor boli,  

 s-a eliminat disconfortul cetățenilor;  

 composturile rezultate pot fi folosite cu bune rezultate în agricultura, s-au creat noi locuri 

de munca, etc.  

Prin acest proiect s-au achiziționat utilaje specifice cum ar fi: separator metale, utilaj 

întoarcere compost, sita rotativa, buldoexcavator, benzi transportoare, tocător crengi. Stația de 

compostare este dotata cu hala de compostare, incinta betonata, stație de epurare proprie, sala de 

mese, grupuri sanitare şi  centrala termica. Au fost create 15 noi locuri de munca. 

 

Proiect Colectarea şi transportul deșeurilor municipale din oraşul Târgu Bujor şi colectarea 

selectiva a deșeurilor - proiect finanțat de Uniunea Europeana, în valoare de 378 mii euro. Prin acest 

proiect s-au construit încă 32 de platforme betonate, pe lângă cele 32 de containere de 1100 litri, 
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800 de pubele de 120 litri, un office pentru muncitori, un încărcător frontal de 2 m3 şi  un 

autotransportator DAF cu compactor de 16 mc. 

 

Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor urbane solide în Municipiul Galaţi şi 

împrejurimi”, iniţiat de  Municipalitatea Galaţi şi finanţat de Uniunea Europeană prin programul 

ISPA, implică şi promovarea noului sistem de management al deşeurilor. În cadrul Strategiei de 

Publicitate pentru proiect, Primăria Galaţi, prin Unitatea de Implementare a Proiectului şi cu sprijinul 

Echipei de Asistenţă Tehnică, a organizat, în perioada 6 aprilie - 5 iunie 2014, un proiect pilot de 

educaţie pe probleme de mediu, canalizat în principal pe managementul deşeurilor solide. 

Scoli implicate în proiect - ŞCOALA NR. 29 şi  ŞCOALA NR. 33 din Municipiul Galați. 

Școlile şi-au asumat rolul de a susţine 7 lecţii prin care li s-a prezentat elevilor noul sistem, dar şi 

principiile de bază ale unei gestionări optime a deşeurilor produse în gospodării. Elevii au aflat cum 

să sorteze deşeurile pe categorii, care este tehnologia îmbunătăţită a noii gropi de gunoi ecologice 

de la Tirighina şi care sunt rolurile staţiei de sortare şi compostare şi a punctelor verzi de depozitare. 

În urma acestor lecţii, s-a dezvoltat o serie de materiale despre gestionarea deşeurilor care pot fi 

folosite cu succes în toate demersurile viitoare legate de educaţia ecologică, acestea îmbinând 

informaţiile teoretice cu experimente, jocuri şi concursuri atractive pentru elevi. 

(http://www.ispagalati.ro/?Informatii_generale:Educa%FEie_ecologic%E3, noiembrie 2014) 

 

Program pilot de gestionare a deșeurilor în municipiul Tecuci 

Primăria municipiului Tecuci a demarat din 2009 proiectul "Valorificare deşeuri menajere-platforma 

de compostare, staţie de sortare şi transfer", cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene Prin 

Programul Phare Ces 2004, schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor.  

Proiectul în valoare de 979.784 euro vizează creşterea calităţii mediului şi punerea bazelor 

dezvoltării durabile a zonei prin realizarea unui sistem eficient de gestionare a deşeurilor de către 

administraţia locală. Beneficiarii proiectului sunt cei 42.012 locuitori ai Tecuciului precum şi 2.278 

agenţi economici şi 83 de instituţii.  

Aşa se face că în cadrul unui program pilot iniţiat în municipiul Tecuci au fost implicaţi 12.192 de 

oameni arondaţi serviciului de selectare colectivă. În acest sens se folosesc 340 containere, dintre 
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care 123 pentru plastic, 132 pentru hârtie şi 85 pentru sticlă. Acest proiect pilot a fost iniţiat de 

Agenţia Română de Protecţie a Mediului, desfăşurându-se şi în municipiul Tecuci. Prin aceasta se 

doreşte o gestionare a deşeurilor colectate selectiv, însă mulţi dintre tecuceni nu par a fi interesaţi 

de acest aspect, mărturia stând resturile menajere aruncate pe străzi la voia întâmplării. 

8.4. Impactul asupra mediului 
Managementul deșeurilor a devenit o problemă mondială, principalele griji fiind legate de 

capacitatea limitată a depozitelor de deșeuri (întrucât cantitatea de deșeuri este în creștere), de 

deteriorarea unității hidrogeomorfologice (datorată depozitelor de deșeuri sau aruncarea la 

întâmplare a deșeurilor), precum și de sănătatea publică. Un management al deșeurilor eficient ar 

rezolva aceste probleme care pun la grea încercare autoritățile locale 

(http://www.cesec.ro/pdf/Scarlat_DET_2010.pdf Noiembrie 2014) 

Dezvoltarea zonelor urbane şi rurale necesită o mai mare atenţie şi din punct de vedere al colectării 

deşeurilor menajere prin construirea unor depozite ecologice de deşeuri şi eliminarea depozitării 

necontrolate a deşeurilor, întâlnită deseori pe malurile râurilor şi a lacurilor (MMP şi  ANPA,  2012). 

În lipsa unui management adecvat al deșeurilor colectate de serviciile competente va genera un 

impact pentru mediu şi sănătatea publica. Formele principalele de impact şi risc determinate de 

depozitele de deșeuri necorespunzătoare poate duce la: 

 Modificarea peisajului urban şi rural, producând un disconfort vizual; 

 poluarea factorilor de mediu (apelor de suprafața, aer şi sol), 

 degradează capitalul natural al județului . 

 

Depozitele de deșeuri necorespunzătoare (neimpermeabilizate) sunt sursa poluării pânzei freatice 

apelor cu nitrați şi nitriți, dar şi cu alți poluanți toxici. Refacerea terenurilor care au de suferit în 

urma poluării apelor subterane este un proces dificil care poate dura între 1-15 ani.   

Din alt punct de vedere, colectare în zonele rurale şi  în unele zone urbane nu se face selectiv, iar 

multe material reciclabile se colectează împreună cu deșeurile nereciclabile, ca rezultat produsul 

final nu va putea fi valorificat deoarece s-a produs contaminarea din punct de vedere chimic şi  

biologic iar recuperarea materialelor reciclabile va fi îngreunată. 

Impactul depozitelor asupra mediului este reprezentat de următoarele elemente: 
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• poluarea solurilor prin emisii de nutrienţi, metale grele, compuşi toxici rezultaţi din levigatul 

depozitelor de deşeuri; 

• reducerea suprafeţelor de teren din cauza construcţiilor depozitelor; 

• poluarea prin emisiile de gaze cu efect de seră datorate atât tratării deşeurilor din depozit 

cat şi rezultate din diferite tehnici neconforme; 

• poluarea apelor subterane datorate scurgerilor din depozitele de deşeuri la care se adaugă 

poluarea terenurilor învecinate; 

• intensificarea utilizării vehiculelor mari pentru transportul deşeurilor (adaptat după 

Mandache A., 2010). 

În judeţul Galaţi, deşeurile de producţie provin, în principal, din industria metalurgică, navală, 

construcţii de maşini, construcţii şi servicii. Principalul operator economic din judeţul Galaţi, SC 

ArcelorMittal SA Galaţi a generat în anul 2013, conform Raportului Anual de Mediu depus la APM 

Galaţi, aprox. 707582 tone de deşeuri de producţie din care 7252 tone sunt deşeuri periculoase.  

 

 
Fig. 180 Combinatul ArcelorMittal Galați 

180 Sursa:foto autor 
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Un impact negativ asupra mediului îl pot avea depozitele de deşeuri industriale şi urbane. 

Incinerarea deşeurilor realizată incomplet sau la temperaturi scăzute poate cauza daune mediului 

şi sănătăţii, prin eliberarea de substanţe chimice periculoase, inclusiv a dioxinei şi a gazelor acide. 

Colectarea deşeurilor municipale este responsabilitatea municipalităţilor, direct prin serviciile de 

specialitate din cadrul Consiliilor Locale, sau indirect prin delegarea gestiunii unei firme autorizate 

în servicii de salubrizare, în conformitate cu prevederile legale (APM Galați,2013). 

 

8.5.  Concluzii 
Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor conduce la numeroase cazuri de contaminare a 

solului şi a apelor subterane şi de suprafaţă, ameninţând totodată şi sănătatea populaţiei.  

Responsabilitatea pentru activităţile de gestionare a deşeurilor revine generatorilor acestora în 

conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte” sau după caz, producătorilor, în conformitate cu 

principiul „responsabilitatea producătorului”. Actualele practici de colectare/transport 

/depozitare a deșeurilor urbane facilitează înmulțirea şi diseminarea agenților patogeni şi a 

vectorilor acestora: insecte, șobolani, ciori, câini vagabonzi, iar deșeurile industriale, constituie 

surse de risc pentru sănătate datorita conținutului lor în substanțe toxice precum metale grele 

(plumb, cadmiu), pesticide, solvenți, uleiuri uzate. Deși efectele asupra florei şi  faunei sunt 

limitate în timp la durata exploatării depozitului, reconstrucția ecologica realizata după 

eliberarea zonei de sarcini tehnologice nu va mai putea restabili echilibrul biologic inițial, evoluția 

biosistemului fiind modificata ireversibil. 

 Organizarea activităţilor de colectare, transport, prelucrare intermediară care implică sortare, 

mărunţire sau compactare, valorificare şi eliminare a deşeurilor municipale este una dintre 

obligaţiile administraţiilor publice locale (APM Galați,2013). 

În județul Galați exista în desfășurare proiecte pentru îmbunătățirea managementul gestionarii 

deșeurilor în mediul urban şi  rural, exista însă în continuare probleme în ceea ce privește: 

 depozitele ilegale sau ilegale  amplasate în locuri sensibile, în apropiere de zone rurale; 

 terenurile ocupate de depozitele de deșeuri sunt considerate terenuri degradate, care 

nu mai pot fi utilizate în scopuri agricole; 
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 colectarea deșeurilor menajere de la populație se efectuează neselectiv; ele ajung pe 

depozite ca atare, amestecate, astfel pierzându-se o mare parte a potențialului lor util 

(hârtie, sticla, metale, materiale plastic), 

 lipsa unei educații ecologice în ceea ce privește gestiunea deșeurilor, 

 necesitatea de proiecte în ceea ce privește educarea populației urbane şi rurale în 

vederea înțelegerii colectării selective a deșeurilor şi protejării resurselor naturale. 

Au fost închise depozite de deșeuri care nu erau conform legislației în vigoare, luându-se totodată 

o serie de masuri pentru a preveni şi combate poluarea mediului datorate gestiunii 

necorespunzătoare a deșeurilor în mediul rural şi  urban. 

Toate aceste considerente conduc la concluzia ca gestiunea deșeurilor necesita adoptarea unor 

masuri specifice, adecvate fiecărei faze de eliminare a deșeurilor în mediul rural şi urban al 

județului Galați. Respectarea acestor masuri trebuie sa facă obiectul activității de monitoring a 

factorilor de mediu afectați de prezenta deșeurilor, indiferent de cauza producerii poluării. 
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9. EDUCATIE COLOGICA ÎN JUDEȚUL GALAȚI (MEDIUL URBAN – RURAL) 
 

9.1. Educația ecologica în județul Galați 
În anul 1970 în Nevada (SUA), la conferinţa IUCN (Uniunea Internaţională pentru Conservarea 

Naturii), specialiştii şi cercetătorii au definit educaţia ecologică ca fiind: “ procesul prin care sunt 

recunoscute valori şi clarificate concepte pentru a se putea dezvolta abilităţi şi atitudini necesare 

înţelegerii şi aprecierii relaţiilor dintre om, cultura din care face parte şi mediul biofizic. Educaţia 

ecologică include de asemenea, exersarea luării unei decizii şi formularea unui cod propriu de 

conduită privind calitatea mediului”. La baza conceptul de educaţie ecologică se află două noţiuni 

fundamentale: mediul natural, calitatea şi degradarea mediului (Societarea Carpatină Ardeleană 

Satu Mare, 2010). 

Educaţia ecologică studiază influenţa activităţilor umane asupra mediului înconjurător. În acest 

context studiază în mediul natural şi cel artificial, vieţuitoarele,inclusiv omul şi contribuie la 

înţelegerea circuitului energiei şi materiei. Educaţia de mediu trebuie să îi ajute pe copii să înţeleagă 

influenţă comportamentului lor asupra calităţii mediului. Ea se bazează pe cunoştinţe referitoare la 

sistemele sociale şi ecologice, dar are şi o componentă afectivă: domeniul responsabilităţii, sistemul 

de valori, atitudini necesare construirii unei societăţi durabile. Ea oferă oportunitatea dezvoltării 

capacităţilor de concentrare, exprimare verbală cursivă, coerentă, expresivă, dezvoltarea 

imaginaţiei, a operaţiilor gândirii, a capacităţii de rezolvare de probleme, de analiză a datelor, 

bazându-se pe o largă interdisciplinaritate (Nedelcu G., şi  Nedelcu M., 2013). 

Educaţia ecologică „are ca scop formarea de cetăţeni:  (I) informaţi cu privire la mediul lor biofizic şi 

problemele asociate acestuia;  (II) conştienţi cu privire la posibilităţile lor de a ajuta în rezolvarea 

acestor probleme; şi (III) motivaţi să lucreze la rezolvarea lor”. Educaţia ecologică  reprezintă 

educația pentru responsabilitatea globală, deoarece poate ajuta omenirea în dobândirea unei 

înţelegeri profunde cu privire la mediu şi la problemele globale pe care le întâmpinam. Rolul esenţial 

pe care îl poate juca educaţia ecologică în rezolvarea problemelor globale de mediu a fost 

recunoscut şi pe plan politic-legislativ. Unul dintre cele mai importante documente internaţionale 

privind aceste probleme este Convenţia privind Diversitatea Biologică, semnată la Rio de Janeiro în 

1992 şi ratificată de România prin Legea nr. 58 din 13 iulie 1994.  
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În Articolele 12 şi 13 ale acestei convenţii sunt formulate obiectivele cu privire la cercetare şi 

instruire, respectiv educarea şi conştientizarea publicului ca măsuri necesare pentru conservarea 

diversităţii biologice (Öllerer K., 2012). 

Educație ecologica în mediul urban al județului  Galați se realizează în cadrul diverselor proiectelor 

de mediu, care au de multe ori impact nu doar asupra comunităților urbane, ci şi asupra 

comunităților rurale. Dintre instituții sau școlile care desfășoară activități de conștientizare în 

vedere protecției şi  conservării mediului în zonele urbane ale județului  Galați putem menționa: 

- Agenția Regionala Pentru Protecția Mediului Galați   

- Societatea Ornitologica Romana 

- Forumul Ecologiştilor din România 

-  EcoStuff Romania - Inspiring Action 

- Centrul de Consultanta Ecologica Galați 

- Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați 

- Şcoala Gimnaziala Sf. Nicolae Vânători 

- Colegiului Naţional „Mihail Kogălniceanu” Galaţi 

- Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Galați 

- Liceul Teoretic EMIL RACOVITA  GALATI 

- Complexul Muzeal de Științele Naturii „Rasvan Angheluta” Galați 

- Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism „Dumitru Moţoc”  

- APM Galați s.a.  

 

I. Agenția Regionala Pentru Protecția Mediului Galați  a găzduit în perioada 6 – 10 octombrie 

2008, expoziția „PARCUL NATURAL LUNCA JOASA A PRUTULUI INFERIOR - SPECIFIC, FRUMUSETI, 

TRADITII”, organizata cu ocazia celebrării Săptămânii Parcului Natural Lunca Joasa a Prutului 

Inferior. 

Începând cu anul 2006, în prima săptămână a lunii octombrie, ARPM Galați a organizat activități de 

sărbătorire a Săptămânii Parcului Natural Lunca Joasa a Prutului Inferior, ce au avut ca obiectiv 

major informarea şi conștientizarea publica privind valorile naturale, ecologice, sociale, tradiționale 
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ale parcului. Conform tradiției create, şi  în acest an, acțiunile se vor derula în perioada 06 - 10 

octombrie.  

Pe lângă expoziția organizata la sediul ARPM Galați,strada Regiment 11 Siret nr. 2, etajul I, unde se 

vor putea admira obiecte ilustrând creațiile populare şi activitățile tradiționale precum şi 

frumusețile peisajelor din Parcul Natural într-o proiecție de imagini, echipa de implementare a 

proiectului a desfășurat acțiuni de conștientizare a publicului, activități educative împreuna cu elevii 

şi  cadrele didactice din câteva scoli gălățene, în special din școlile gimnaziale care au participat la 

colectarea obiectelor tradiționale în vederea organizării expoziției, situate în Parcul Natural Lunca 

Joasa a Prutului Inferior: Cavadinești, Suceveni, Oancea, Brănești, Sivita, Tulucești, Măstăcani. Toți 

copii au primit pachete educaționale realizate în cadrul proiectului ce cuprind: carte de colorat, carte 

de povesti şi  carte de citit – Amenințări şi  moduri de prevenire a distrugerii diversității biologice, 

Broșura despre protecția speciilor de pasări – „Specii protejate în Parcul Natural Lunca Joasa a 

Prutului Inferior”, etichete, pliante, insigne şi  tricouri inscripționate cu  mesaje educative privind 

importanta protejării pasărilor 

(http://www.luncaprut.ro/comunicate/2008/Saptamana%20Parcului%202008.pdf, noiembrie 

2014) 

 

II. Conştientizarea şi educarea tinerilor privind problematicile de protecţie a mediului şi dezvoltare 

durabilă, 2011-2012 

Proiect finanţat prin Administraţia Fondului pentru Mediu – cu sprijinul Administraţiei Fondului 

pentru Mediu, Forumul Ecologiştilor din România a derulat în perioada iulie 2011 - iulie 2012 

proiectul „Conştientizarea şi educarea tinerilor privind problematicile de protecţie a mediului”.  

Astfel, proiectul se adresează la nivel primar uneia dintre cele mai dinamice categorii sociale, care 

dovedeşte cea mai rapidă adaptabilitate la o viaţă bazată pe principii ecologice şi dezvoltare 

durabilă: tinerii. Avem în vedere aici elevii şi studenţii, grupând cele două laturi complementare: 

atât cei provenind din mediul urban, cât şi cei din mediul rural. 

Localizarea proiectului:  
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Proiectul va genera un impact naţional şi va avea ca centre principale de implementare reşedinţele 

celor 8 regiuni de dezvoltare din Romania, inclusiv Regiunea Sud – Est cu reședința în Galaţi în cele 

6 județe componente (Galaţi, Vrancea, Constanţa, Tulcea, Brăila, Buzău). 

Durata de realizare a proiectului:  

Implementarea proiectului s-a realizat pe o durată de 12 luni: iulie 2011-iulie 2012. 

Obiectivul general al proiectului: 

Creşterea gradului de conştientizare a tinerilor asupra problemelor de mediu şi de oferire a unor 

instrumente practice pentru rezolvarea acestora. 

(http://forumecologist.ro/www/index.php/Constientizarea-si-educarea-tinerilor-privind-

problematicile-de-protectie-a-mediului-si-dezvoltare-durabila/, noiembrie 2014) 

 

In cadrul Programului „ECO-ŞCOALA”,  ediția 2012 au luat parte 3 scoli 

(http://ccdg.ro/programe/eco-scoala, noiembrie 2014): „Salvați aria protejată Pădurea Gârboavele” 

- Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Galați 2012; "Supraviețuitorii climei" - Şcoala Gimnaziala Sf. 

Nicolae Vânători, Galaţi 2012; şi  "Supraviețuitorii climei!" - Colegiului National „Mihail 

Kogălniceanu” Galați 2012;  
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III. "Supraviețuitorii climei" - Şcoala Gimnaziala Sf. Nicolae Vânători, Galaţi 2012 

Proiectul a avut ca principal scop educarea tinerilor în spiritul protejării mediului înconjurător fiind 

încurajaţi să se implice direct şi  responsabil să întreprindă diverse acţiuni de prevenire şi  adaptare 

vizavi de fenomenul schimbărilor climatice. Prin schimbarea comportamentului zilnic tinerii se 

angajează să devină cetăţeni responsabili şi  să ofere un exemplu pozitiv părinţilor şi comunităţii 

locale în vederea conştientizării opiniei publice şi  a autorităţilor locale privind problemele de mediu, 

prevenirea efectului de seră fără a afecta calitatea vieţii. Grupul de lucru a fost format din elevii de 

cadrele didactice, care s-au deplasat  la pârâul Chineja cu scopul de a determina calitatea apei prin 

identificarea macronevertebratelor. 

Elevii au fost repartizaţi în trei echipe şi  au prelevat probe de apă şi  biologice în mai multe puncte 

ale cursului pârâului Chiajna, formând astfel trei staţii de lucru. Rezultatele obţinute în urma 

prelucrării informaţiilor au fost analizate şi consemnate în „Chestionarul privind calitatea apelor în 

râuri mici”. O dată cu  activitatea de monitorizare a calităţii apei, elevi au realizat şi o ecologizare a 

zonei. 

 

IV. Proiectul „Supravieţuitorii climei” a reprezentat iniţiativa Colegiului Naţional „Mihail 

Kogălniceanu” Galaţi prin care își propuseseră să contribuie la creşterea gradului de implicare a 

tinerilor în acţiuni de prevenire şi  adaptare vizavi de fenomenul schimbărilor climatice, principal 

obiectiv fiind educarea acestora în spiritul protejării mediului înconjurător. 

Proiectul s-a adresat -  

 elevilor din învăţământul preuniversitar (gimnazial şi  liceal) de la instituţiile de învăţământ 

partenere 

 cadrele didactice unităţilor de învăţământ partenere implicate în proiect care îndrumă 

desfăşurarea activităţilor ecologice din cadrul proiectului. 

 Membrii comunităţii locale reprezentate de: 

 Părinţi; 

 Reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, Administraţia Domeniului Public; 
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 Reprezentanţi ai Centrului de Consultanţă Ecologică, Complexul Muzeal de Ştiinţele 

Naturii Galaţi, Primăria Municipiului Galaţi, Administraţia Domeniului Public al 

judeţului Galaţi; 

 

V. Salvați aria protejată Pădurea Gârboavele” - Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Galați 2012  

a avut ca scop, educarea elevilor în spiritul protejării mediului înconjurător, al dragostei pentru 

natura şi  promovării biodiversității. Ca rezultat al acestei activități, un număr de 6000 de puieți de 

stejar şi  frasin au fost plantați de către elevi, ]n aria naturală protejată „Pădurea Gârboavele”.  

Această activitate a fost de fapt într-o continuare a unei activități similare, demarată în primăvară 

anului 2011, când elevii au plantat un număr de 5000 de puieți de salcâm în aceeași zona, pe care, 

prin acțiuni ulterioare succesive, i-au îngrijit (pichetare, prăsire, udare) pe parcursul întregului an. 

Un al proiect care a adoptat şi  implementat o educație ecologică în scoli a fost la inițiativa Scolii 

Gimnaziale nr. 12 din Galați,care a realizat un Proiect numit „Eco Grădina şi  Culoare”, un proiect 

care a urmărit formarea comportamentului civic prin proiecte extrașcolare şi extracurriculare. 

Utilitatea acestui proiect a constat în conștientizarea şi înțelegerea legăturilor, care există între om 

şi  natură, între cunoștințele dobândite la diferite discipline de studiu şi  la lumea din afara scolii. 

Datorită implicării elevilor în realizarea proiectelor, aceștia vor înțelege şi vor adopta o atitudine şi 

un comportament ecologic. 

În perioada 2010-2012, în cadrul Scolii Ivești, s-a derulat proiectul Comenius “Savethe planet, save 

the buterflies”. În cadrul proiectului au fost opt țări partenere: Bulgaria, Ungaria, Lituania, Italia, 

Germania, Turcia, Polonia şi  România. Coordonatorul proiectului este prof. Mariana Munteanu – 

Dulgheru de la Școala cu clasele I-VIII din comuna Ivești. Obiectivul general al proiectului constă în 

informarea şi conștientizarea elevilor, părinților şi comunității locale despre necesitatea protejării 

mediului în vederea unei dezvoltări durabile a acestuia.  

Obiectivele specifice ale proiectului vizează descoperirea şi  studierea influentei umane asupra 

schimbărilor climatice; conștientizarea elevilor, părinților şi comunității de riscurile pe care le 

prezintă schimbările climatice; dezvoltarea unei gândiri pozitive în rândul elevilor şi  cadrelor 

didactice cu privire la educația ecologică; îmbogățirea bazei materiale a scolii cu noi materiale 

didactice; promovarea spiritului muncii în echipă şi  îmbunătățirea relațiilor de grup  
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(http://www.clickpeverde.ro/campanii-ecdl/Salvati-aria-protejata-Padurea-Garboavele-Colegiul-

Economic-Virgil-Madgearu-Galati-2012-81, noiembrie 2014) 

 

VI. PROIECT: „MAI PUTINE DESEURI în Regiunea de NORD-VEST A MARII NEGRE” 

− Coordonator:  Centrul Regional de Mediu ( REC), Rep. Moldova 

− CCEG: Partener 1 al REC Md, Mirela Leonte-coordonator alături de: 

− Asociaţia obştească ”Europe & We” (Burgas, Bulgaria),  

− Centrul de Consultanţă Ecologică Cahul şi  Asociația Obștească  ”Cutezătorul” , Rep. 

Moldova 

− Finanţare: Programul Operaţional Comun ”Bazinul Mării Negre”,  390.563,58EUR   

− Areal geografic, Romania: județul Galați 

− Perioada: februarie  2012-august 2013.  

Obiectiv principal: realizarea unui nivel mai înalt de cooperare şi  de parteneriat regional, 

circumscrise  obiectivului general de ”dezvoltarea economică şi  socială a regiunilor din bazinul Marii 

Negre, o dezvoltare durabila”, prin promovarea colectării separate a deșeurilor menajere solide si 

intensificarea activităților educaționale, prin activități specifice (Info-days, publicații, campanii, 

seminarii şi  ateliere de lucru, etc.) mobilizarea  Administrației Locale  în a-si asuma responsabilitatea 

şi  identifica competentele privind managementul integrat al deșeurilor municipale solide. 

Rezultate obținute au fost - multiple campanii de informare şi  promovare a bunelor practici de 

colectare selectiva a deșeurilor în unități școlare, conferința internaționala la Galați,instalare 

compostoare în scoli, publicații, emisiuni TV, etc. (CCEG Galați, noiembrie 2014) 

 

VII. SIMPOZIONUL NAŢIONAL „EDUCAŢIA ECOLOGICĂ ŞI SOCIETATEA UMANĂ”  EMIL RACOVITA  

GALATI 

Scopul proiectului 

Popularizarea documentelor curriculare adaptate pentru educarea membrilor societăţii în vederea 

protecţiei mediului prin cunoaşterea factorilor care creează dezechilibrul ecologic şi prin oprirea 

acţiunii acestor factori pentru a se evita distrugerea ecosistemelor şi apariţia dezastrelor ecologice; 
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Promovarea unor metode de bune practici în lucrul cu elevii în vederea protecţiei mediului, a evitării 

distrugerii ecosistemelor şi a dezastrelor ecologice pe plan local şi mondial. 

Secţiunile simpozionului: 

I. Simpozionul Naţional „Educaţia ecologică şi societatea umană” -  

II. „Verde pentru viitor” – concurs de postere, machete 

III. Expoziţia „PRONATURA”(http://ecoler.weebly.com/,  noiembrie 2014) 

 

VIII. CONCURSUL NATIONAL DE EDUCATIE ECOLOGICA “SCOALA ZERO WASTE” EDITIA 2014  

“Școala Zero Waste” este un concurs național de educație ecologica şi colectare selectiva destinat 

tuturor școlilor din învățământul primar şi gimnazial din Romania. Perioada de desfășurare a 

competiției este 23 Aprilie – 30 Mai. 

Premiul cel mare este reprezentat de o tabla interactiva, un calculator şi o imprimanta 

multifuncționala oferit de Continental Corporation, partener al proiectului. în lupta pentru premiu 

şi  pentru trofeul “Scoală Zero Waste” 2014 iau startul 108 scoli din 33 de județe şi din București şi 

vor fi implicați aproape 40.000 de elevi. 

Prin “Scoală Zero Waste” organizatorii își doresc să crească nivelul de educație în ceea ce privește 

acest vechi concept potrivit căruia nimic nu se risipește, iar deșeurile sunt privite ca resurse. 

Din cele 108 scoli, 68 sunt din mediul rural şi  40 din mediul urban. Mai sunt înscrise în competiție 4 

scoli speciale, o şcoală cu elevi de etnie rroma şi o școală sportiva. județul cu cele mai multe scoli 

înscrise este Timiș, cu 17 scoli, urmat de Covasna cu 7 scoli înscrise în competiție. 

Scolie din județul Galați înscrise în competiție sunt următoarele: 

Tabel 16 Scolile din județul Galați participante în competiția “Scoală Zero Waste” 

Județ Localitate Denumire scoală participanta 

Galați Galați Școala Gimnaziala “Gheorghe Munteanu” 

Galați Liești Școala Gimnaziala Nr.2 

Galați Piscu Gimnaziala “Dimitrie Luchian” 

Galați Piscu Școala Gimnaziala “Stefan cel Mare” 

(Sursa http://ecostuff.ro/a-inceput-concursul-national-de-educatie-ecologica-scoala-zero-waste-

editia-2014/ , noiembrie 2014) 
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IX. Societatea Ornitologica Romana –Sucursala Covasna “FALCO TINNUNCULUS”, Cercul de  

Ornitologie “MUGURAR” al Palatului Copiilor din mun. Sf. Gheorghe şi  partenerul principal 

Asociația pentru  Dezvoltare Comunitara Durabila ALUTUS implementează în parteneriat 

proiectul “PASARILE. ARIPILE  VIITORULUI!”.  Acest proiect este finanțat de către Fundația pentru 

Parteneriat şi  MOL Romania, în urma selecției  naționale din cadrul segmentului - Spatii verzi. Arii 

naturale protejate. Proiectul a fost lansat oficial în data de 13.05.2014 la Sf. Gheorghe, Jud. Covasna. 

 

Scopul concret al proiectului 

Promovarea importanţei abordării unei atitudini civice comune, unitare, în scopul conservării şi  

menţinerii biodiversității, prin organizarea zilei Biodiversității, a unui concurs interşcolar regional cu 

tematică de  ornitologie şi mediu, cu participarea elevilor din județele Covasna, Braşov, Alba, 

Călăraşi, Maramureş, Tulcea,  Galaţi, Ialomiţa şi  Iași, a unei tabere de educație ecologica tip Junior 

Ranger în Delta Dunării şi organizarea unei expoziţii de tip Photo-voice, itinerante, în localităţile Sf. 

Gheorghe (CV), Galaţi (GL) şi Tulcea (TL). 

Rezultate așteptate:Minim 150 de copii informați despre Ziua Biodiversității  

- minim 250 de copii, părinţi, cadre didactice şi autorități locale implicate în proiectele de 

salvare a unor  specii de păsări din aria de proveniență în vederea participării la concursul de 

ornitologie şi protecția mediului CIP-CIP Cunoaște Iubește Protejează  

- 8 scoli implicate din 8 județe  

- minim 250 de copii, părinţi, bunici şi cadre didactice implicate activ în acțiuni de cunoaștere 

şi explorare a mediului, într-un cadru nonformal, prin organizarea standului în parcul central al 

municipiului Sfântu Gheorghe cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului  

- 40 de copii şi 10 cadre didactice participante la concursul de ornitologie şi  protecţia naturii 

CIP-CIP, ediţia a II-a 

- Realizarea unei tabere tip Young Ranger cu 25 de copii participanți, elevi care se vor întoarce 

în comunitate cu noi idei şi  dorința de a se implica în proiecte de protejare a biodiversității. 

- Implicarea a 26 instituții şi entităţi în proiect (Inspectoratele Școlare Judeţene, APM-urile 

județene, Administrația Rezervației Biosfera Delta Dunării, Institutul de Cercetări Eco Muzeale 
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Tulcea, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi,Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, 

Direcția Județeană pentru Tineret şi  Sport Covasna, Palatul Copiilor Sf. Gheorghe, Palatul Copiilor 

Baia Mare, NAVROM Tulcea, Centrul de Studii pentru Arii Naturale Protejate din cadrul Universităţii 

Ecologice din Bucureşti, Asociaţia pentru Comunitate-Covasna) 

- Implicarea a minim 40 tineri şi  8 scoli împreună cu cercurile de ecoturism existente, în 

consolidarea reţelei de voluntari menită a extinde conştientizarea publică asupra pericolelor 

antropice la care este supusă biodiversitatea prin atragerea celor 2 noi comunități din județele 

Ialomița şi Galați în promovarea şi implicarea în campania iniţiată de Administraţia Rezervaţiei 

Biosferei Delta Dunării “Vreau să trăiesc! Ajută-mă” www.ddbra.ro/media/Proiect_Vreausatraiesc 

_ajuta-ma.pdf 

- cel puţin 250 de participanți la expoziţia fotografică de tip photo-voice, itineranta, organizată 

în cadrul celor 3 instituţii muzeale implicate având ca titlu „Delta Dunării – paradisul de lângă noi! 

”, şi  care va surprinde atât biodiversitatea Deltei Dunării cat şi  activități ale proiectului şi taberei 

Young Junior Ranger  

- Prin specialiștii participanți la tabăra de tip Young Ranger tinerii își vor forma abilitați de 

cunoaștere a naturii, vor conștientiza problemele de mediu, vor deveni mai interesați pentru a 

participa la activități de voluntariat în domeniul protecției mediului (SOR, noiembrie 2014). 

 

X. Proiectul „Raul Prut prin lupa – Campanie educativa de evaluarea a sănătății ecosistemelor 

acvatice”  

Complexul Muzeal de Științele Naturii „Rasvan Angheluta” Galați derulează, în perioada aprilie 2014 

– aprilie 2015, proiectul „Raul Prut prin lupa – Campanie educativa de evaluarea a sănătății 

ecosistemelor acvatice”, finanțat din Fondul European de Pescuit (FEP) prin Programul Operațional 

de Pescuit (POP) 2007-2013, cu o valoare totala de 51.896 lei. 

„Obiectivul general al proiectului este de a creste gradul de informare şi conștientizare asupra 

problemelor de protecție a mediului acvatic prin implicarea elevilor din școlile din localitățile 

limitrofe luncii inferioare a râului Prut, în activități de cunoaștere a faunei acvatice, a relațiilor dintre 

diferiți factori, intr-un mod interactiv, prin însușirea şi experimentarea practicilor utilizate de către 

310 
 

http://www.tooarchitects.ro/


 
S.C. TOO ARCHITECTS S.R.L. 
J/40/3293/11.03.2009   
CUI : 25267900 
18,Donici Street  Bucharest RO 
tel:     0040 372 755 862 
fax:     0040 372 755 861 
email : office@tooarchitects.ro 
www.tooarchitects.ro 

 
URBEPROIECT & FIDES – members of TOOARCHITECTS GROUP 

 

cercetătorii care profesează în domeniul științelor zoologice”, a declarat Madalin Serban, manager 

al Complexului Muzeal de Științele Naturii „Rasvan Angheluta” Galați. 

La proiect participa peste 150 elevi din clasele gimnaziale ale școlilor situate în zona eligibila a 

proiectului: Școala Gimnaziala nr. 24 Galați,Școala Gimnaziala nr. 1 Tulucești, Școala „Petru Rares” 

Frumușița, Școala nr. 1 Frumușița, Școala nr. 1 Foltești, Școala Gimnaziala ”Ghe.Poalelungi” 

Măstăcani, Școala nr. 1 Chiraftei, Școala nr. 2 Chiraftei , Școala Gimnaziala “Sf.Ier.Nicolae” Vlădești, 

Școala Gimnaziala “Vasile Seicaru” Oancea, Școala Gimnaziala „Vasile Burlui” Suceveni şi  Școala 

Gimnaziala nr.1 Cavadinești. 

 

XI. Let’s Do It, Romania! este cel mai mare proiect de implicare socială din România, care îşi propune 

curăţarea deşeurilor din arealele naturale într-o singură zi. în cele 3 ediții organizate pana în prezent, 

peste 600 000 de voluntari au participat în Ziua de Curățenie Națională. Proiectul este implementat 

de EcoStuff Romania - Inspiring Action. 

 

XII. SIMPOZIONUL REGIONAL „LA MULTI ANI TERRA”2014  

Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism „Dumitru Moţoc”  Galaţi în Parteneriat cu Inspectoratul 

Școlar Judeţean Galaţi, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Știința şi Ingineria 

Alimentelor Departamentul de Acvacultură, Știința Mediului şi Cadastru, Complexul Muzeal de 

Științele naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi şi Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi a organizat 

Simpozionul Regional „La mulți ani Terra”2014, înscris în Calendarul Activităţilor Regionale şi 

Interjudeţene 2014 la numărul 610. 

Scopul manifestării 

Simpozionul îşi propune să promoveze şi să popularizeze preocupările elevilor şi ale cadrelor 

didactice în ceea ce priveşte educaţia ecologică în mediul preuniversitar. 

Obiectivele simpozionului 

- Popularizarea experienţei obţinute în urma derulării proiectelor de educaţie ecologică şi prin 

promovarea exemplelor de bună practică 
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- Îmbunătăţirea calităţii mediului în şcoală şi în împrejurimile acesteia prin implicarea directă 

a elevilor şcolii, dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii cu privire la 

problemele legate de mediu, atât în cadrul grupului şcolar, cât şi în cadrul comunităţii locale; 

- Promovarea educaţiei ecologice ca educaţie pentru o dezvoltare durabilă - factor esenţial 

în formarea personalităţii tinerilor cetăţeni, în vederea integrării sociale; 

- Stimularea lucrului în echipă şi a unei strânse colaborări între membrii comunităţii şcolare, 

între aceştia şi comunitatea locală. 

- Dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii cu privire la problemele 

legate de mediu, atât în cadrul şcolii , cât şi în cadrul comunităţii locale;  

- Realizarea de parteneriate cu alte instituţii în vederea schimbului de informaţii  

 - Stimularea creativităţii şi originalităţii, descoperirea şi promovarea talentelor artistice. 

Grup ţintă - Cadre didactice şi elevi din învăţământul preşcolar, preuniversitar (gimnaziu şi liceu) 

 

Simpozionul s – a desfăşurat pe trei secţiuni: 

 Secţiunea 1 ”Terra – casa noastră”- Concurs colaj / desen / poster / grafică  

Secţiunea 1.1 pentru elevi de gimnaziu 

Secţiunea 1.2 pentru elevi de liceu 

 Secţiunea 2 “Natura şi viaţa“ prezentări tip ”power point”, referate, film tematic, exemple 

de bună practică pe teme ecologice 

Secţiunea 2.1 pentru elevi de gimnaziu / Secţiunea 2.2 pentru elevi de liceu 

 Secţiunea 3 Concurs de fotografii pe teme ecologice 

Secţiunea 3.1 pentru elevi de gimnaziu / Secţiunea 3.2 pentru elevi de liceu 

Activități de conştientizarea şi educarea populaţiei privind protecţia mediului înconjurător, 

combaterea schimbărilor climatice şi rolul pe care îl are fiecare cetăţean în gestionarea resurselor 

energetice şi gestionarea deşeurilor, de către APM Galați în colaborare cu diferite Unități Școlare şi 

ONG - uri, dintre care : 

- 23.03.2013, participare la Campania „Ora Pământului”, acţiuni organizate de APM Galaţi în 

colaborare cu voluntarii Asociaţiei „Tinerii şi Viitorul” Galaţi şi Primăria Municipiului Galaţi, 
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- acţiuni educative în perioadele 05-08.06.2013 în vederea sărbătoririi Zilei Mondiale a 

Mediului, respectiv 26-29.06.2013 cu ocazia sărbătorii Zilei Dunării, 

- cu ocazia sărbătoririi Săptămânii Mobilităţii Europene - „Clean Air – It’s your move!” - „Aerul 

Curat – Mişcarea Ta!”, în perioada 16-22.09.2013 au fost organizate acţiuni de conştientizare, cu 

sprijinul Asociaţiei „Tinerii şi Viitorul” Galaţi şi în colaborare cu unităţi de învăţământ din municipiul 

Galaţi: distribuire de chestionare referitoare la importanţa stratului de ozon în unităţile de 

învăţământ, dezbatere susţinută cu elevii Şcolii Gimnaziale nr. 22 şi Şcolii Gimnaziale nr. 7 Galaţi pe 

tema calculării amprentei de carbon - modalitatea de a măsura impactul pe care activităţile noastre 

zilnice îl au asupra mediului înconjurător şi în particular asupra schimbărilor climatice, dezbatere 

tematică în aer liber cu elevii Şcolii Gimnaziale nr. 26 Galaţi, având ca tematică îmbunătăţirea 

calităţii vieţii în oraş, modalităţile de transport urban ecologic, găsirea unor forme alternative de 

transport mai puţin poluante, 

- 21.09.2013 - Concurs de confecţionat machete din materialele reciclabile care să prezinte 

mijloace ecologice de transport, la care au participat elevii şcolilor partenere, 

- 08.10.2013 - participare la acţiunea de conştientizare a tineretului, cu precădere pentru 

conservarea naturii, organizată de Asociaţia Tinerii pentru Europa, în cadrul proiectului „SOS Raging 

Planet”, 

- 30 şi 31.10.2013 – participare la workshop-urile organizate în colaborare cu Liceul 

Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galaţi în cadrul Campaniei privind formarea atitudinii de respect 

faţă de mediu din cadrul Proiectului POSDRU „Pregătirea Practică – primul pas spre un loc de 

muncă”, 

- 21.11.2013 - Participare la activitatea ,,Urbanism versus ecologizare-provocări 

contemporane în rezolvarea problemelor ecologice ale planetei’’, organizată la Liceul Tehnologic 

Anghel Saligny 

 

9.2.  Impactul produs 
Participarea la diferite programe de educaţie ecologică s-a dovedit a avea o influenţă importantă şi 

asupra altor deprinderi în afara dezvoltării cunoştinţelor pentru care programul a fost iniţial 

conceput. Evaluând influenţa cunoştinţelor aprofundate din domeniul protecţiei mediului asupra 
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modului în care elevii parcurg etapele procesului educaţional, se va observat că aceştia au învăţat 

mult mai mult decât ce urmăreau programele respective, dezvoltându-şi capacitatea de gândire şi 

de rezolvare a problemelor. Obiectivele educaţiei ecologice sunt posibil de realizat prin utilizarea 

strategiilor specifice ale educaţiei formale şi nonformale, centrate pe acţiuni independente şi în 

grup, pe organizarea activităţii în cadrul unor proiecte dar şi  prin rezolvarea unor probleme concrete 

de mediu s.a. 

Prin educație ecologica se pot dobândi deprinderi esenţiale pentru viaţă, cum ar fi cooperarea şi 

comunicarea, respectiv capacitatea de a construi relaţii. Cunoştinţele teoretice pot servi la 

elaborarea şi implementarea proiectelor de cercetare, aspectul teoretic şi cel practic-aplicativ 

manifestându-se ca un tot unitar, fiecare fiind prioritar într-o situaţie ori alta. 

Într-o evaluare realizată în 2001, Asociaţia Nord-Americană pentru Educaţie Ecologică (The North 

American Association for Environmental Education –NAAEE), a concluzionat că educaţia ecologică 

facilitează învăţarea prin colaborare(activităţile în echipe sau cu parteneri), gândirea critică şi 

discuţiile, fiind orientată pe strategii de acţiune şi aplicaţii adaptate realităţilor vieţii.  

Drept urmare, cei care participă la programe de educaţie ecologică dezvoltă şi următoarele 

aptitudini: 

 
Fig. 181Aptitudini dobândite în urma participării la programe de educaţie ecologică dezvoltă  

181 Sursa:adaptat dupa Öllerer K., 2012 
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9.4.5. Concluzii 
Educaţia ecologică studiază impactul activităţilor umane asupra mediului înconjurător. În acest 

sens, studiază în mediul natural şi cel antropic, vieţuitoarele, inclusiv omul, contribuind la 

înţelegerea circuitului energiei şi materiei. Educaţia de mediu este menita sa ajute comunitățile 

să înţeleagă influenţă comportamentului lor asupra calităţii mediului. Rolul educației ecologice în 

protejarea mediului înconjurător este de a modela cetățenii pentru a-si forma un punct de vedere 

în ceea ce privește mediul înconjurător şi  de a dezvolta responsabilitatea de a utiliza resursele 

astfel încât şi generațiile viitoare sa beneficieze de acestea.  

Educaţia de mediu poate ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi 

angajamentul de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele pământului şi de a-şi asuma 

răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului. 

În urma cercetărilor efectuate reiese faptul ca, în județul Galați s-au efectuat şi se efectuează 

studii şi programe de conștientizare în domeniul protecției mediului, în rândul populației urbane 

şi rurale, în rândul tuturor categoriilor de vârstă deoarece educația de mediu presupune şi 

existenţa unei identităţi individuale şi colective (Öllerer K., 2012), protejându-se astfel funcțiile şi 

componentele mediului înconjurător. 

Prin implementarea proiectelor de educație ecologica în județul Galați se vor pune bazele celor 5 

concepte individuale pe care le transmite educația ecologica mediului (Societatea Carpatină 

Ardeleană Satu Mare, 2010): 

- conştientizarea “să ajuţi oamenii să devină conştienţi de faptul că sunt alegeri pe care ei 
le pot face în calitate de consumatori, dar aceste alegeri pot avea multiple implicaţii asupra 
mediului înconjurător”; 

- cunoştinţele “ ajută la înţelegerea interrelaţiilor din lumea vie, astfel încât oamenii să 
înţeleagă cum interacţionează cu mediul, ce probleme pot apărea precum şi cum pot fi acestea 
rezolvate”; 

- atitudinile „tendinţe consistente de selectare preferenţială a unor alternative de răspuns 
în situaţii specifice, pornind de la valori sau caracteristici personale stabile”; 

- aptitudinile - abilităţi, talentele şi aptitudini - cu caracter individual “eficienţă şi 
competenţe în efectuarea sau rezolvarea cu succes a unor sarcini sau activităţi specifice”. 

- încurajează elevii, studenții, tinerii să-şi aplice cunoştinţele dobândite, să participe activ 
la luarea deciziilor, să-şi susţină propria opinie.  
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10. ZONE DE RISC ÎN JUDEȚUL GALAȚI 

10.1. Inundații 
10.1.1. Riscul la inundații în județul Galați 
În documentaţia „Master Plan pentru managementul riscului la inundaţii în bazinul hidrografic 

Prut – Bârlad”- elaborată de ROMAIR Consulting şi HYDER Consulting în anul 2009, se descrie 

mecanismul inundațiilor şi  cauzele principale de producere a acestora: 

 
Fig. 182 Principalele cauze ale producerii de inundații183  

Județul Galați prezintă un risc ridicat la inundații în zona râului Prut şi Siret. în „Raportul privind 

Evaluarea Preliminara a Riscului La Inundații elaborata de A.B.A. Prut – Bârlad”, au fost 

182 Sursa:foto autor 
183Master Plan pentru managementul riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut – Bârlad, 2009 
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identificate următoarele zone potențial risc semnificativ la inundații pe Prut – Bârlad, iar în lucrarea 

Raportul privind Evaluarea Preliminara a Riscului la Inundații elaborata de A.B.A. Siret s-a 

evidențiat riscul la inundații pe Siret : 

Inundații pe râul Prut  

- r. Bârlad, r. Berheci,  r. Bârlad, r. Drobotfor - am loc. Gura Craiesti, r. Sacovat - av. loc. 

Madârjac,  r. Tecucel - loc. Tecuci, r. Stavnic,  r. Suhu, r. Telejna - av. loc. Rascani,  r. Prut - sect. av. 

loc. Oroftiana am. loc.Miorcani, r. Stemnic - av. loc. Buda, r. Prut - av. loc. Crasnaleuca am. 

loc.Cucunestii Vechi, r. Vaslui,  r. Prut - sector av. loc. Stânca am. loc.Românesti, r. Vaslui, r. Prut - 

av. loc. Zaboloteni, r. Dobrovat- av. loc. Codaesti, r. Jijia - sect. av. confl. Pârâul lui Martin am. cfl. 

Jirinca, r. Rediu - av. loc. Tacuta,   r. Buhai - av. Padureni şi  afl. Pârâul Întors av. Vaculesti, r. Crasna,  

r. Miletin - av. confl. Valea Rea, r. Simila,  r. Bahlui - av. loc. Pârcovaci am. confl. Bahluet, r. Bogdana 

- am. loc. Cepesti,  r. Bahlui - av. loc. Pârcovaci, r. Tutova - av. loc. Rusenii Razesti,  r. Bahluet - av. 

confl. Pascania,  r. Tutova - av. loc. Ciocani, Prut r. Cucuteni - av. loc. Cucuteni, r. Lipova - av. loc Satu 

Nou, r. Albesti - av. loc. Braiesti, r. Studinet, r. Bohotin şi  r. Berheci - av. loc. Otelesti. 

Inundații pe râul Siret – 

- r. Siret - av. Granita, am. Loc. Movileni, r. Sarata, r. Siret - av. Loc. Movileni, r. Neamt - av. 

Loc. Pipirig, r. Molnita - av. Loc. Mihaileni, r. Toplita - av. Loc. Topolita, siret r. Baranca - av. Loc. 

Zamostea, r. Bistrita - sect. Av. Loc. Lunca, Am. Lac bicaz,  r. Hantasti - loc. Hantasti, r. Bistrita - av. 

Loc. Piatra Neamt,  r. Suceava - av. Loc. Ulma, r. Sabasa - loc. Sabasa,  r. Putna - loc. Putna, r. Cuejdiu 

- av. Loc. Cuejdiu, r. Voitinel - loc. Voitinel, r. Cracau - av. Loc. Magazia,  r. Voitinel - av. Loc. Voitinel,  

r. Almas - av. Loc Almas, r. Pozen - loc. Horodnic de Sus, r. Români - av. Loc. Români, r. Pozen - sect. 

Av. Loc. Horodnic de Sus, am. Loc. Radauti, r. Rađaciuni - av. Loc. Fundu Zađaciuni,  r. Pozen - av. 

Loc. Radauti, r. Trotus - av. Loc. Ghimes – Faget, r. Sucevita - av. Loc. Sucevita, r. Slanic - av. Loc. 

Slanic-Moldova, r. Solca - av. Loc. Solca, r. Oituz - av. Loc. Oituz, r. Clit, r. Casin - av. Loc. Manastirea 

Casin, r. Iaslovat - loc. Iaslovat, r. Bucium - av. Loc. Buciumi, r. Horait - av. Loc. Balcauti, r. Tazlau - 

loc. Tazlau, r. Solonet - av. Loc. Pârtestii de sus, r. Tazlau - av. Loc Frumoasa, r. Hatnuta - av. Confl. 

Bocancea, r. Solont - av. Loc. Solont, r. Patrauteanca - av. Loc. Patrauti, r. Tazlaul Sarat - av. Loc 

Zemes, r. Dragomirna - av. Loc. Mitocu Dragomirnei, r. Butucari - loc. Berzunti, r. Târgul - loc. 

Falticeni, r. Bârsanesti - loc. Bârsanesti, r. Ruja - av. Loc. Valea Seaca, r. Busuta - av. Loc. Rotilestii 
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Mari, r. Sohodol - av. Loc bosteni, r. Putna - av. Loc. Lepsa, r. Moldova - av. Loc. Câmpulung 

Moldovenesc, r. Naruja - av. Loc. Bradetu, r. Moldovita - av. Loc. Moldovita, r. Râmnicul sarat - av. 

Loc. Dumitresti, r. Humor - av. Loc. Manastirea Humorului şi  r. Buzau - sect. Av. Loc. Racovita, Am. 

Loc. Gurguieti. 

 

Fig. 184Zone cu potențial risc semnificativ la inundații de-a lungul râului Prut 

184Sursa:prelucrare GIS 
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 Fig. 185Zone cu potențial risc semnificativ la inundații de-a lungul râului Siret  

185 Sursa:prelucrare GIS 
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În RM PATJ Galați 2014, s-a prezentat situaţia localităţilor din judeţ afectate de fenomenul de 

inundaţii, încă din 2001 pana în 2006, diferențiindu-se astfel doua tipuri de inundații funcție de 

datele prezentate în Legea 575/2001 şi informațiile din perioada de timp 1998 – 2006: 

 

 Legea 575/2001, de unde reiese faptul ca exista: 

- 24 localități afectate de inundații pe cursuri de apa (mun. Tecuci, Bălăşeşti, Barcea, 

Brăhăşeşti, Căvădineşti, Corod, Corni, Cudalbi, Drăgăneşti, Gohor, Matca, Măstăcani, 

Movileni, Nicoreşti, Pechea, Piscu, Priponeşti, Schela, Şendreni, Slobozia Conachi, 

Suceveni, Ţepu, Valea Mărului şi  Vlădeşti). 

- 21 localități afectate de inundații pe torenţi (o. Bereşti, Bălăşeşti, Bereşti-Meria, 

Căvădineşti, Corod, Corni, Cuca, Gohor, Jorăşti, Măstăcani, Munteni, Nicoreşti, Pechea, 

Piscu, Rediu, Suceveni, Ţepu, Tuluceşti, Valea Mărului, Vânători şi  Vlădeşti). 

 

 Intre anii 1998 - 2006 

- 17 localități afectate de inundații pe cursuri de apa (Barcea, Braniştea, Buciumeni, 

Cosmeşti, Cuza Vodă, Fundeni, Gohor, Independenţa, Iveşti, Nămoloasa, Nicoreşti, Piscu, 

Poiana, Şendreni, Ţepu, Tudor Vladimirescu şi  Umbrăreşti). 

- 2 localități afectate de inundații pe torenţi (Poiana şi  Cuza Vodă). 

 

Se observă o frecvenţă ridicată a inundaţiilor în perioada de observaţie considerată în legea privind 

riscurile naturale (575/2001), la nivelul unităţilor administrative Bălăşeşti, Cavadinesti, Corod, Corni, 

Gohor, Măstăcani, Nicoreşti, Pechea, Piscu, Suceveni, Ţepu, Valea Mărului şi Vlădeşti (vezi fig 73.), 

în timp ce în perioada 1998-2005, ca urmare a precipitaţiilor cu intensitate deosebită şi a condiţiilor 

create de modificări antropice vizând în special fondul forestier, acest fenomen a luat o amploare 

deosebită.  

Inundaţii noi au apărut şi în Braniştea, Buciumeni, Cosmeşti, Cuza Vodă, Fundeni, Independenţa, 

Iveşti, Nămoloasa, Poiana, Tudor Vladimirescu şi Umbrăreşti . 
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În perioada 1998-2006 situația inundațiilor pe torenți, este cu totul diferita deoarece numărul zone 

cu risc semnificativ la acest timp de inundație este cum mult redus (peste 80%) față de perioada 

2001. 

 

 

Fig. 186 UAT –uri din județul Galați amenințate de riscul la inundații pe cursuri de apa intervalul de 

timp 2001/ 1998 – 2006  

186 Sursa: prelucrare GIS 
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Fig. 187UAT –uri din județul Galați amenințate de riscul la inundații pe torenți în intervalul de timp 

2001/ 1998 – 2006 

187 Sursa: prelucrare GIS 
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În ceea ce privește analiza privind riscurile naturale realizate prin„Master Plan pentru 

managementul riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut – Bârlad”, 2009, pentru judeţul 

Galaţi au rezultat ca fiind necesare următoarele lucrări de apărare împotriva inundaţiilor:  

 
Fig. 188Lucrari necesare de apărare împotriva inundaţiilor 

 

188 Sursă date: Master Plan pentru managementul riscului la iundaţii în bazinul hidrografic Prut – Bârlad, anul 2009, 
preluare RM PATJ Galați,2014 
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9.1.2. Impactul asupra mediului 
În ceea ce privește daunele produse asupra mediului înconjurător, implicit asupra comunitarilor urbane 

şi rurale, în studiu numit „Master Plan pentru managementul riscului la inundaţii în bazinul 

hidrografic Prut – Bârlad” din anul 2009, a fost prezentat o imagine ansamblu a consecințelor 

importante ale inundațiilor precedente (2005, 2006 şi  2007): 

 
Fig. 189 Pagubele materiale şi  umane datorate inundațiilor din perioada 2005 - 2007 

Similar pentru râul Siret, s-a realizat Raportul la Evaluarea Preliminara a Riscului a Inundații – ABA 

Siret,  unde s-au evaluat pagubele materiale şi  umane produse de cele mai puternice inundații în 

perioada 2005 – 2012: 

  

 Fig. 190Număr localități afectate de inundații/an    Fig. 191Case şi anexe gospodăreștii afectate de 

inundații/an 

189 „Master Plan pentru managementul riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut – Bârlad”, 2009 
190 Sursa:Adaptate după Raportul la Evaluarea Preliminara a Riscului a Inundații – ABA Siret 
191 Sursa:Adaptate după Raportul la Evaluarea Preliminara a Riscului a Inundații – ABA Siret 

VICTIME OMENESTI
• 2005 - 1 victima 
• 2006 - 0  victime
• 2007 - 4 victime

TERENURI 
AFECTATE/CASE/DR
UMURI 

• 2005 - 5563 ha terenuri agricole inundate; 59,7 km de drumuri si 12 
poduri avariate; 88 case distruse/avariate

• 2006 - 2119 ha terenuri agricole inundate; 238,72 km de drumuri si 56 de 
poduri avariate, 92 de case distruse/avariate, pagube estimate la 13,9 
milioane lei

• 2007 - 8512 ha de terenuri agricoleinundate; � 312,6 km de drumuri si 68 
poduri avariate; � 2321 case distruse/avariate;� pagube estimate la 155,4 
milioane lei
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 Fig. 192Obiective socio-economice afectate de inundații                   Fig. 193Drumuri afectate de inundații/an 

192 Sursa:Adaptate după Raportul la Evaluarea Preliminara a Riscului a Inundații – ABA Siret 
193 Sursa:Adaptate după Raportul la Evaluarea Preliminara a Riscului a Inundații – ABA Siret 
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În ceea ce privește masurile sau amenajările structurale existente pentru apărare împotriva  

efectelor negative ale inundațiilor în zona râului Siret, acestea pot fi enumerate astfel: 

 
 

Fig. 194 Amenajările structurale existente pentru apărare împotriva  efectelor negative ale 

inundațiilor în zona râului Siret  

 

 

194 Foto autor – r. Siret, Date Raport la Evaluarea Preliminara a Riscului a Inundații – ABA Siret 

Îndiguiri, regularizari si consolidari de maluri 
(total km):

- indiguiri =  249.625
- regularizari =  321.59

- aparari de mal =  104.15

Lacuri de acumulare permanente 
(Volum  atenuare viituri)

mii mc  =  220.829

Lacuri de acumulare nepermanente  
(Volum  mii mc) =     1859
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10.1.3. Concluzii 
Inundaţiile reprezintă hazardul cel mai larg răspândit pe Terra, cu numeroase pierderi de vieţi 

omeneşti şi cu pagube materiale de proporţii. Anual pe glob se înregistrează peste 20 000 de 

victime, 100 de milioane de oameni fiind afectaţi, în diferită măsură, de consecinţele acestor 

fenomene. Inundaţiile sunt procese de scurgere şi revărsare a apei din albiile râurilor în lunci, unde 

ocupă suprafeţe întinse, utilizate de om pentru agricultură, habitat, căi de comunicaţie etc195. 

Prejudiciile economice, sociale şi  economice aduse în urma inundațiilor, în județul Galați,în 

datorate ultimilor inundații majore, ating cote semnificative (vezi fig.76 – fig. 80). 

Județul Galați este vulnerabil la inundații datorita expunerii sale care către cele 2 cursuri de apa 

Prut şi  Siret, însă pagubele care pot sa apară depind de modul de echipare şi pregătire a 

populației.  

Legislația în Romania, prevede o strategie pentru managementul adecvat al riscului la inundații 

şi anume: 

 
Fig.196  Legislația privind managementul riscului la inundații în Romania 

195http://www.clima.md/files/CercetareSC/Publicatii/Mediul%20Ambiant%20nr%205%20Octombrie%202005%20Caz
ac%20Boian%20Prepelita.pdf 
196 Adaptat dupa Master Plan pentru managementul riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut – Bârlad, 2009 

- Strategia Naţională de Management al 
riscului la inundaţii pe termen scurt 

elaborată în anul 2005, coraborată cu 
Strategia naţională de management al 

riscului la inundaţii, pe termen mediu şi 
lung adoptată cu respectarea Directivei 
2007/60/CE a Parlamentului European 

privind evaluarea şi gestionarea riscurilor 
la inundaţii au stat la baza elaborării 

Master Planului.

Programul Naţional de Prevenire, Protecţie 
şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor 

elaborat la nivelul teritoriului naţional are 
la bază planurile de management al 

riscurilor la inundaţii întocmite la nivel de 
bazin hidrografic

Planuri bazinale, judeţene, municipale, 
orăşeneşti şi comunale de apărare 

împotriva inundaţiilor se constituie sub 
formă de Planuri operative de intervenţie şi 

sunt elaborate în conformitate cu 
prevederile legislaţiei în vigoare în 

domeniul managementului situaţiilor de 
urgenţă

Studiile de fezabilitate, Proiectele tehnice în 
vederea realizării de lucrări pentru 

Protecţia împotriva inundaţiilor, vor avea 
la bază avizele solicitate conform legislatiei 

in vigoare care este aliniata la legislatia 
europeana
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10.2. Zone de risc 
10.2.1. Zone de risc tehnologic 
În județul Galați pot fi întâlnite 4 tipuri de riscuri/hazarde tehnologice, şi anume: 

 
Fig. 197Tipurile de hazard/riscuri tehnologice întâlnite în județul Galați  

• Hazarde legate de industria chimică  

În județul Galați,printre substanţele potenţial periculoase, eliberate de întreprinderile industriale se 

disting clorul şi amoniacul. Zonele principal poluatoare sunt reprezentate de Combinatul Siderurgic 

Arcelor Mittal din Galați şi  Şantierul Naval Damen Galaţi S.A.  

De aceea, tipurile de hazarde chimice şi localităţile în care există întreprinderi generatoare de acest 

tip de riscuri în zona județului  Galați sunt următoarele: 

 potenţial mic de poluare cu amoniac (0 – 100 tone) – Galaţi,  

 potenţial foarte mare de explozie (250.000 – 500.000 tone) – Galaţi, 

 potenţial mic de explozie (0 – 1000 tone) – Tecuci, Matca. 

 

 

197 adaptat după RM PATJ Galați din 2014 

Hazarde 
legate de 
industria 
chimică

Hazarde legate 
de construcţiile 

hidrotehnice

Hazarde 
legate de 
poluarea 
cu petrol 

şi apă 
sărată

Areale cu mediu 
critic datorat 
activităţilor 
tehnologice
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Fig.198 Tipurile 

de hazarde 

chimice din 

județul Galați 

198 Prelucrare GIS 
329 

 

                                                            

http://www.tooarchitects.ro/


 
S.C. TOO ARCHITECTS S.R.L. 
J/40/3293/11.03.2009   
CUI : 25267900 
18,Donici Street  Bucharest RO 
tel:     0040 372 755 862 
fax:     0040 372 755 861 
email : office@tooarchitects.ro 
www.tooarchitects.ro 

 
URBEPROIECT & FIDES – members of TOOARCHITECTS GROUP 

 

În ceea ce privește hazardele legate de construcţiile hidrotehnice, în județul Galați pot fi întâlnite 

diferite defecțiuni la construcţiilor hidrotehnice, care pot să afecteze lucrările de îndiguire sau 

barajele pentru acumulări de apă.  

Cauzele acestora avarii poate fi datorata viituri puternice şi poate fi urmată de inundaţii cu efecte 

catastrofale.  Lacurile de acumulare cu o capacitate mai mică de 100 mil. m3 care reprezintă potenţial 

de risc tehnologic sunt Acumularea Calimănesti la granița cu județul Vrancea şi Acumularea Brateş 

din sudul județului.  

 
Fig. 199 Lacurile de acumulare cu risc tehnologic potențial din județul Galați   

199 Prelucrare GIS 
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În cazul în care s-ar produce un hazard legat de poluarea cu petrol sau apa sărata, componenta de 

mediu cea mai afectata de acesta va fi solul. Situația ar putea fi întâlnita în zonele care se 

exploatează produse petroliere sau apa sărata, şi care prin mod accidental (defectarea sistemului 

de distribuție a petrolului sau produsele aferente) vor polua mediul înconjurător. 

În județul Galați,zonele cu potențial de poluare cu petrol şi apa sărată pot fi întâlnite în zona lacului 

Malina, iar doar pentru exploatare petroliera sunt în zona extravilanul comunei Schela (3 pompe 

OMV Petrom), iar în extravilanul comunei Independenţa (2 pompe OMV Petrom). 

 
Fig. 200Zonele cu potențial de poluare cu petrol şi  apa sărată din județul Galați 

200 Prelucrare GIS 
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În prezent, în județul Galați pot fi delimitate zone cu risc critic activ datorat unor activităţilor 
tehnologice, specific industriei siderurgice, în jurul municipiului Galaţi. Rezultate au fost obținute 
pe baza studiilor efectuate în diferite unităţi de cercetare prezentate şi  în PATJ Galați: 

Tabel 17 Instalații IPPC ce funcționează în județul Galați 
Nr. 
Crt 

 
Nume agent economic 

Adresa 
Amplasament 

Activitate 
autorizata* 

 SC ARCELORMITTAL Galați SA Galați, sos. Smardan, nr. 1 1.1; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 
2.4; 3.1 

1.  SC DAMEN Galați SA Galați, str. Al. Moruzzi nr. 132 2.6 
2.  SC PROFILAND SRL GALATI Galați, str. Portului nr. 157 2.3 c); 6.7 
3.  SC PROFILAND SRL GALATI Galați, str. Portului nr. 157 2.3 c); 6.7 
4.  SC PROFILAND SRL GALATI Galați, str. Portului nr. 157 4.1 b) 
5.  SC ZAHARUL  SA Liești Com Liești, str. Fabricii nr. 1 6.4 b) 
6.  SC VANBET SRL  Com Ivești, sat Bucești, jud Galați 6.6 a) 
7. 

 
SC DECINERA  SRL Galați, str. Bazinul Nou, nr. 83 5.1 

8. 
 

SC ELECTROCENTRALE Galați SA Galați, sos Smardan nr. 3 1.1 

9. 
 

SC AVICOLA SIVITA SA Com Tulucești, sat Șivița, jud 
Galati 

6.6 a) 

10. 
 

SC LINDE GAZ SA – Fabrica de acetilena 
Galați 

Galați, str. Al. Moruzzi nr. 132 4.1 

11.  SC AVICOLA BUZAU SA  – FERMA 7 
TULUCESTI  

Com Tulucești 6.6 a) 

12.  SC CONDOR SA Com Matca, jud. Galați 6.6 a) 
13.  SC CEREALPROD SA  Com Independenta, jud. Galați 6.6.b) 

(Preluare RM PATJ Galați,2014) 
* Activitatea autorizata cf. Anexa nr. 1 din Legea 278/2013 

1.1  Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 

50 MW 

1.3  Producerea cocsului 

2.1. Arderea sau sinterizarea minereurilor metalice (inclusiv a minereurilor de sulf) 

2.2. Producerea fontei sau a oţelului - topirea primară sau secundară -, inclusiv pentru turnarea 

continuă, cu o capacitate de peste 2,5 tone pe oră 

2.3. Prelucrarea metalelor feroase: 

a)exploatarea laminoarelor la cald cu o capacitate de peste 20 de tone de oţel brut pe oră; 
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b)exploatare de instalaţii de forjare cu ciocane de forjă a căror capacitate este mai mare de 50 KJ pe 

ciocan, iar puterea termică folosită este mai mare de 20 MW; 

c)aplicarea de straturi protectoare de metale topite cu un flux de intrare de peste două tone de oţel 

brut pe oră 

2.4. Exploatare de turnătorii de metale feroase cu o capacitate de producţie de peste 20 de tone pe 

zi 

3.1 Producerea cimentului, varului şi oxidului de magneziu 

2.6 Tratarea de suprafaţă a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau 

chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3 

6.7 Tratarea suprafeţelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solvenţi organici, în 

special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, 

curăţare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 kg pe oră 

sau mai mare de 200 de tone pe an 

6.4 b) Tratarea şi prelucrarea, cu excepţia ambalării exclusive, a următoarelor materii prime, care 

au fost, în prealabil, prelucrate sau nu, în vederea fabricării de produse alimentare sau a hranei 

pentru animale 

5.1 Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, 

implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activităţi:a)tratare 

biologică;b)tratare fizico-chimică;c)omogenizarea sau amestecarea anterior prezentării pentru 

oricare dintre celelalte activităţi prevăzute la acest subpunct şi la pct. 5.2 

4.1. Producerea compuşilor chimici organici, cum sunt:a)hidrocarburile simple (liniare sau ciclice, 

saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice);b)hidrocarburile cu conţinut de oxigen, cum sunt 

alcoolii, aldehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii şi amestecurile de esteri, acetaţii, eterii, 

peroxizii şi răşinile epoxidice;c)hidrocarburile sulfuroase;d)hidrocarburile azotoase, cum sunt 

aminele, amidele, compuşii nitriţi, compuşii nitro sau compuşii nitraţi, nitrilii, cianaţii, 

izocianaţii;e)hidrocarburi cu conţinut de fosfor;f)hidrocarburi halogenate;g)compuşi 

organometalici;h)materiale plastice (polimeri, fibre sintetice şi fibre pe bază de celuloză);i)cauciucuri 

sintetice;j)vopsele şi pigmenţi;k)agenţi activi de suprafaţă şi agenţi tensioactivi 
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6.6. Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste:a)40.000 de locuri 

pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege;b)2.000 de locuri pentru 

porci de producţie (peste 30 kg); sau c)750 de locuri pentru scroafe. 
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Fig. 201Societățile din județul Galați care dețin instalații IPPC  

201 Prelucrare GIS 
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10.2.2. Concluzii 
Hazardele de tip tehnologic pot sa cuprindă o serie de accidente legate de activităţile industriale 

(incendii, scurgeri de substanţe toxice, explozii, s.a.) cat şi de managementul defectuos al 

întreprinderilor, cu impact negativ asupra populației şi  a mediului înconjurător. Existenţa 

obiectivelor industriale în arealele intens poluate, cu densitate mare a populaţiei şi a construcţiilor 

sporesc posibilitate producerii unor accidente majore.  

Există şi situaţii în care accidentele tehnologice sunt reprezentat de accidente (rupere de 

baraje, diguri) sau avarierea unor instalaţii din cauze naturale (inundaţii, cutremure) care pot 

produce de evenimente complexe cu efect sinergic. 

In județul Galați observam un  risc potențial de apariție a hazardelor tehnologice de forma: 

 Hazarde legate de industria chimică 

 Hazarde legate de industria chimică 

 Hazarde legate de poluarea cu petrol şi apă sărată 

10.3. Zone cu activități economice cu impact asupra ariilor naturale protejate 
10.3.1. Activitățile de economice cu impact asupra ariilor naturale 
Judeţul Galaţi reprezintă unul dintre cele mai mari centre industriale ale României, are ca ramuri 

economice principale: 

 
Fig.202 Ramurile economice principale ale județului  Galați  

Cele 3 industrii siderurgica, industrială şi energetică aduc un statut județului prin faptul că: 

202 Sursa:foto autor 

industria si construcţiile: 43% serviciile: 38% agricultura, silvicultura si 
exploatările forestiere:19%
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- Industria siderurgica din Galaţi realizează 55,6% din producţia de otel a României, 55% din 

cea a producţiei de laminate şi  90,4 % din producţia de tabla şi benzi laminate la rece 

- Industria energetică – este reprezentata pe teritoriul judeţului de SC ELECTROCENTRALE 

Galați SA, societate ce îşi desfăşoară activitatea pe platforma SC ARCELORMITTAL SA GALATI.  

- Șantierul Naval furnizează flotei fluviale şi  maritime, nave de până la 55.000 tdw (bario, 

rachiere, mineraliere, remorchere, petroliere) şi platforme de foraj marin. 

În județul Galați exista de asemeni un sector dezvoltat pe exploatare cu impact semnificativ asupra 

mediului înconjurător, în care desfășoară activități de extracția pietrișului, extracția argilei și 

caolinului, exploatare forestieră, acvacultură în ape dulci s.a. un număr ridicat de societăți 

comerciale. 

În urma analizei autorizațiilor de mediu eliberate de Agenția de Protecție a Mediului din Galați,a 

rezultat un număr de 24 de societăți comerciale care desfășoară activitățile mai sus menționate (vezi 

tabelul 15): AJPS Galați, S.C. NARIES COM S.R.L., S.C. VEGA 93 S.R.L. , S.C. FORESTCOM S.R.L., S.C. 

Sasviro S.R.L., S.C. DICARO CONSTRUCT S.R.L. , S.C. SLID ROCK S.R.L. FOCȘANI, S.C. TOTAL 

ENTERPRISES S.R.L., S.C. RODLAGERO S.R.L., Direcția Silvică Galați subunitatea Ocolul Silvic Hanu 

Conachi, S.C. Balascond S.R.L., S.C. KOROLIS S.R.L. , S.C. CORI GRIGOS S.R.L., S.C. NYNOS MIHAI S.R.L., 

S.C. VERTICAL CONSTRUCT SERV S.R.L. , S.C. Migavio Fish S.R.L., Direcția Silvică subunitatea Ocolul 

Silvic Tecuci,  Direcția Silvică subunitatea Ocolul Silvic Galați, S.C. Forestmare S.R.L., S.C. SORAGMIN 

S.RL., S.C. SORAGMIN S.RL., S.C. Confort S.A., S.C. Central S.R.L. şi  Serviciul Public Județean de 

Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Galați 

 

Tabel 18 Societăților comerciale cu domeniul de activitate (activități de extracția pietrișului, 

extracția argilei și caolinului, exploatare forestieră, acvacultură în ape dulci s.a.),  în raport cu ariile 

naturale protejate din județul Galați (autorizații de mediu emise 2011-2014) 

 
Domeniul de activitate (cod CAEN) Societatea Comercială Punct de lucru 
0322 Acvacultură în ape dulci AJPS Galați Comuna Cavadinești, sat Vădeni, 

Amenajarea Mața – Rădeanu, județul 
Galați  

0812 Extracția pietrișului, extracția 
argilei și caolinului 

S.C. NARIES COM S.R.L. Comuna Nicorești, T132, P2319, 
Județul Galați 
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0812 Extracția pietrișului și 
nisipului, extracția argilei și 
caolinului 

S.C. VEGA 93 S.R.L.  Sat Șerbești Vechi, comuna Șendreni 
85 A, Județul Galați 

0220 Exploatare forestieră 
1610 Tăierea și rindeluirea 
lemnului 

S.C. FORESTCOM S.R.L. Fondul Forestier al Ocolului Silvic 
Galați 

0812 Extracția pietrișului, extracția 
argilei și caolinului 

S.C. Sasviro S.R.L. Extravilan Comuna Nicorești 
(Mălureni 2), județului Galați 

0812 Extracția pietrișului, extracția 
argilei și caolinului 

S.C. DICARO CONSTRUCT 
S.R.L.  

Perimetrul Ionășești 2, Comuna 
Nicorești, județul Galați, între 
bornele  CSA 99 și 100 

0812 Extracția pietrișului și 
nisipului 

S.C. SLID ROCK S.R.L. 
FOCȘANI 

Perimetrul Movileni aval I, Comuna 
Movileni, județul Galați 

0811 Extracția pietrei ornamentale 
și a pietrei pentru construcții, 
extracția pietrei calcaroase, 
ghipsului, cretei și a ardeziei. 
0812 Extracția pietrișului, extracția 
argilei și caolinului 

S.C. TOTAL ENTERPRISES 
S.R.L. 

Comuna Nicorești, județul Galați 

0812 Extracția pietrișului și 
nisipului, extracția argilei și 
caolinului 
2363 Fabricarea betonului 

S.C. RODLAGERO S.R.L. Comuna Independența, T 33, P 382/2 
extravilan, Drumul Județean nr. 255 
Independența – Pechea 

0220 Exploatare forestieră Direcția Silvică Galați 
subunitatea Ocolul Silvic 
Hanu Conachi 

Sediu secundar Comuna Liești, str. 
Pieței nr. 33 Județul Galați 
 
 

0812 Extracția pietrișului și 
nisipului, extracția argilei și 
caolinului 

S.C. Balascond S.R.L. Comuna Umbrărești extravilan Tarla 
22, Parcela 1-(12500 mp), Tarla 22, 
Parcela 2 – (92600mp), tarla 22, 
Parcela 3 – (40100mp), județul Galați 

0812 Extracția pietrișului și 
nisipului, extracția argilei și 
caolinului 

S.C. KOROLIS S.R.L.  Sat. Codrea, T126, Comuna 
Umbrărești, Județul Galați 

0812 Extracția pietrișului și 
nisipului, extracția argilei și 
caolinului 

S.C. CORI GRIGOS S.R.L. Sat Nicorești, Comuna Nicorești, 
perimetrul de exploatare Mălureni 
nr. topo 5079-00-163, Județul Galați 

0322 Acvacultură în ape dulci S.C. NYNOS MIHAI S.R.L. Comuna Liești, T 41, P 1536/1, Iazul 
Călmățui II, Județul Galați 

0812 Extracția pietrișului și 
nisipului, extracția argilei și 
caolinului 

S.C. VERTICAL CONSTRUCT 
SERV S.R.L.  

Comuna Movileni, Tarlaua 12/1, 
Parcela 28/1 (stație de sortare), 
Județul Galați 
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2361 Fabricare produselor din 
beton pentru construcții 
0322 Acvacultură în ape dulci S.C. Migavio Fish S.R.L. Galați, Zona Zătun, T 225, P 1051 – 

2/2, Județul Galați („La Salcâmi”) 
0220 Exploatare forestieră Direcția Silvică subunitatea 

Ocolul Silvic Tecuci 
Pe raza județului Galați 

0220 Exploatare forestieră Direcția Silvică subunitatea 
Ocolul Silvic Galați 

Pe raza județului Galați 

0220 Exploatare forestieră S.C. Forestmare S.R.L. Pe raza județului Galați 
0812 Extracția pietrișului și 
nisipului, extracția argilei și 
caolinului 
0899 Alte activități extractive 

S.C. SORAGMIN S.RL. Perimetrul de exploatare Movileni 
este amplasat în albia minoră a râului 
Siret. 

0812 Extracția pietrișului și 
nisipului, extracția argilei și 
caolinului 
0990 Activități de servicii anexe 
pentru extracția mineralelor 

S.C. SORAGMIN S.RL. Comuna Movileni, județul Galați 

0812 Extracția pietrișului și 
nisipului, extracția argilei și 
caolinului 
0990 Activități de servicii anexe 
pentru extracția mineralelor 

S.C. Confort S.A. Sat Condrea, Comuna Umbrărești, 
Județul Galați 

0322 Acvacultură în ape dulci S.C. Central S.R.L.  Amenajare Piscicolă Lozova, 
T23,26,27,28,29,30,31,32,33 și 
Amenajarea Piscicolă Potcoava, 
T112,116, Comuna Braniștea, județul 
Galați 

3600 Captarea, tratarea și 
distribuția apei 
0161 Activități auxiliare pentru 
producția vegetală 
8130 Activități de întreținere 
peisagistică 
0210 Silvicultura și alte activități 
forestiere 

Serviciul Public Județean de 
Administrare a Domeniului 
Public și Privat al Județului 
Galați 

Punct de protecție Pădure 
Gârboavele, Comuna Tulucești, 
județul Galați 

(Sursa: APM Galați, noiembrie 2014 ) 
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10.3.2. Concluzii 
 

Din figura de mai jos, se poate observa faptul ca în județul Galați,în zona râului Siret sunt 

răspândite cele mai multe societatea comerciale cu domenii de activitatea cu impact semnificativ 

asupra mediului înconjurător, implicit asupra ariilor natural protejate. 

 
Fig. 203 Localizarea societăților comerciale cu domeniul de activitate în raport cu ariile naturale 

protejate (autorizații de mediu emise 2011-2014) 

203 Prelucrare GIS 
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10.3.2. Impactul Parcurilor eoliene asupra mediului 
10.3.2.1. Parcurile eoliene din județul Galați 
Dezvoltarea industriei de producere a energiei prin intermediul energiei regenerabile a luat 

amploare în ultimii ani, datorita condițiilor climatice prielnice pentru producere de energie cu 

ajutorul vântului. Numărul parcurilor eoliene din județul Galați în ultimul deceniu a crescut 

considerabil.  

 
Fig. 204 Harta eoliană a României  

În judeţul Galaţi pentru obţinerea energiei electrice, folosind sursa regenerabilă – energia 

eoliană au fost înregistrate în anul 2011 solicitări de Acord de mediu/Autorizaţii de mediu 

pentru realizarea a 64 parcuri eoliene. Numărul de turbine pentru care s-a emis acord de mediu 

este de 798, cu o putere instalată de 1640 MW. Comunele pe al căror teritoriu administrativ 

sunt în curs de implementare proiecte privind producerea de energie eoliană, respectiv 

construirea de parcuri eoliene sunt: Bereşti, Vârlezi, Corni, Băleni, Cudalbi, Corni, Tecuci, Smulţi, 

204 Rusu L., Catarag (Rusu) T., 2012 
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Suhurlui, Rediu, Costachi Negri, Pechea, Cuza Vodă, Slobozi Conachi, Schela, Smârdan, Şendreni, 

Braniştea, Piscu, Scânteiești, Folteşti, Frumuşiţa, Tuluceşti, Cuca. 

Agenţia a emis 4 autorizaţii de mediu, pentru următoarele societăţi: 

 SC EOL ENERGY MOLDOVA SRL - Parc eolian format din 3 centrale eoliene în comuna 

Virlezi, 

 SC EOL ENERGY MOLDOVA SRL – Construire centrală eoliană de 2 MW în extravilan 

comuna Smulţi, 

 SC GRENERG SRL - Construire 2 centrale eoliene în comuna Scânteieşti, 

 SC ROMSTAL SRL – Construire 1 centrală eoliană în sat Vânători. 

Zonele cu o aglomerare mai mare de centrale eoliene de pe teritoriul judeţului Galaţi sunt: 

Şendreni-Braniştea, Rediu-Cudalbi-Băleni, Slobozia Conachi-Cuza Vodă-Pechea, Tuluceşti - 

Frumuşiţa.  

Tabel 19 Situaţia avizelor de mediu eliberate de APM Galaţi în diferite stagii de reglementare 

pentru Parcurile  Eoliene în județul Galați (2013): 

Nr. 
crt. 

Titular activitate Activitate Stagiu de 
reglementare 

1.  SC VIENTO SOLAR SRL, SC 
BRIBON WIND SRL, SC MEGA 
SOLAR INVEST SRL 

PUZ parc eolian comuna Nicoreşti Aviz 

2.  SC EDF WIND FARM SRL PUZ parc eolian de 9 MW comuna 
Folteşti 

Aviz 

3.  SC PEF WIND SRL PUZ parc eolian de 3 MW comuna 
Folteşti 

Aviz 

4.  SC WIND INDUSTRY SRL PUZ parc eolian de 9 MW comuna 
Folteşti 

Aviz 

5.  SC SMART PWER GENERATION 
ALFA SRL 

PUZ centrală electrică eoliană Aviz 
 

6.  SC PECHEA EOLIAN SRL PUZ centrală electrică eoliană 66 
MW Pechea 

Aviz 
 

7.  SC SUHURLUI EOLIAN SRL PUZ centrală electrică eoliană Aviz 
8.  SMART POWER GENERATION 

BETA SRL 
PUZ centrală electrică eoliană - 
SPGB 

Aviz 

9.  BALENI EOLIAN PUZ centrală electrică eoliană BE Aviz 
10.  SC MODIGA ENERGY SRL PUZ centrală eoliană Decizie 
11.  SC WIND WAY SRL PUZ parc eolian de 9MW Decizie 
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12.  ELECTRICA DISTRIBUTIE 
NORD PRIN SC EOL SUD SRL 

Celula electrică racord 111kV Fileşti Decizie 

13.  C MEGA SOLAR INVEST SRL Parc eolian în comuna Nicoreşti 
T186/2, P 3086/37, lot 1 

Acord 

14.  SC BRIBON WIND SRL Parc eolian în comuna Nicoreşti 
T186/2, P 3086/37, lot 2 

Acord 

15.  SC VIENTO SOLAR SRL Parc eolian în comuna Nicoreşti 
T186/2, P 3086/37, lot 3 

Acord 

16.  SC AGRIMAT MATCA SA Construire şi montare centrală 
electrică eoliană 300kW cu racord la 
SEN comuna Matca 

Decizie 

17.  SC CUDALBI EOLIAN SRL Revizuire Acord nr. 53/ 07.11.2011 
centrala electrică eoliană Cudalbi 

Acord revizuit 

18.  SMART POWER GENERATION 
BETA 

Centrala electrică eoliană SPGB 
comunele Băleni, Cudalbi, Suhurlui 

Acord 

19.  BALENI EOLIAN Centrala electrică eoliană BE comuna 
Băleni 

Acord 

20.  SMART POWER GENERATION 
ALFA 

Centrala electrică eoliană SPGA 
comuna Băleni 

Acord 

21.  SC THREE WINGS SRL Producere energie electrică comuna 
Slobozia Conachi 

Autorizat 

22.  SC SMARTBREEZE SRL Producţie energie electrică comuna 
Frumuşiţa 

Autorizat 

23.  SC ALIZEU EOLIAN SA Producţie energie electrică comuna 
Baleni 

În procedură 
de autorizare 

24.  B&B AGRO HOLDING SRL Parc fotovoltaic, drumuri de acces, 
organizare de şantier, racord electric 
aferent comuna Pechea 

În procedură 

25.  SC MONT ENERGY SRL 
 

Parc fotovoltaic, drumuri de acces, 
organizare de şantier, racord electric 
aferent comuna Pechea 

În procedură 

26.  SC B&B GRUP AGRO SRL Parc fotovoltaic, drumuri de acces, 
organizare de şantier, racord electric 
aferent comuna Pechea 

În procedură 

27.  SC MEGA SUN ENERGY 2012 
SRL 

În procedură 
Parc fotovoltaic, drumuri de acces, 
organizare de şantier, racord electric 
aferent comuna Pechea 

În procedură 

28.  SC ROJEVAS 2000 SRL Centrala fotovoltaică comuna 
Vânători 

Decizie 

29.  SC FERARU FIF SRL Parc panouri fotovoltaice Tecuci Decizie 
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30.  SC GL WINDPARKS SRL Instalaţie fotovoltaică de 2,5 Mw Decizie 
31.  SC B&B AGRO HOLDING SRL Producţie energie electrică comuna 

Costache Negri 
Autorizat 

32.  SC ROJEVAS 2000 SRL Producţie energie electrică comuna 
Vânători 

În procedură 

(Sursa APM Galați,2013) 

 

10.3.2.2. Impactul asupra mediului 
Parcurile eoliene produc un principalul impact asupra avifaunei legat datorita rotoarele 

turbinelor eoliene în mişcare, precum şi perturbarea habitatului (la sol), dacă în areal se află 

colonii semnificative de păsări. Efectele asupra celorlalte componente ale mediului, în special 

sol, sunt resimțite prin construirea propriu-zisa a parcului eolian deoarece se degradează 

habitate şi se distruge mediul de viața a multor specii de flora şi  fauna terestra.   

Energia eoliană are efect inevitabil asupra mediului local, dar acesta poate fi limitat printr-o 

proiectare atentă (Wien F., 2006): 

 

Păsări 

Păsările pot să intre în coliziune cu palele turbinei sau să cadă în capcana turbulenţei din spatele 

rostrului. Numărul estimate de ‘victime ale coliziunii’ este relativ mic, aproximativ 21000 

victime pentru o putere instalată de 1000 MW pe an (în Olanda). Deşi pare mare, el este mic în 

raport cu numărul păsărilor care sunt ucise în fiecare an datorită traficului (2 milioane) sau care 

mor din cauza liniilor electrice (1 milion) [9]. Multe accidente cu turbinele eoliene sunt produse 

noaptea, în timpul amurgului sau pe vreme proastă. Păsările cunosc locurile lor de hrănire şi de 

repaus pe pământ; ele evită deci instalaţiile eoliene. Atunci când se instalează turbine este 

necesar să se cunoască locurile de hrănire şi de înnoptare ale păsărilor. 

 

Zgomot 

Turbinele eoliene produc zgomot. Rotorul produce un sunet de fond şi un zgomot mecanic al 

generatorului şi cutiei de viteze. O proiectare atentă a palelor rotorului, limitarea vitezei de 

rotaţie şi izolarea acustică a cutiei de viteze şi a generatorului poate limita zgomotul. Menţinând 
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o distanţă suficientă faţă zona rezidenţială sau de arii sensibile, se poate înlătura poluarea 

sonoră. 

Populația așezărilor umane aferente parcurilor eoliene pot fi deranjați de sunetul produs 

de turbinele eoliene.  

 

Umbrire 

Un alt efect negativ îl reprezintă efectul de umbrire. Rotirea palelor turbinei creează o umbră 

mişcătoare care poate provoca efecte dezagreabile atunci când, de exemplu, umbra la apusul 

soarelui care cade pe o fereastră. O amplasare corespunzătoare în raport cu locuinţele poate fi 

suficientă ca să prevină această problemă.  

Dacă această problemă este limitată la câteva ore pe an, turbine poate fi oprită în acest 

timp fără să se producă o pierde semnificativă de energie. 

 

Armonizare cu peisajul 

Turbinele eoliene sunt structuri vizibile în peisaj. Ele pot fi realizate astfel încât să se armonizeze 

cu peisajul, de exemplu, aranjându-le în linie de-a lungul unor structuri cum ar fi diguri sau 

canale. Cercetările au arătat că poziţionarea turbinelor eoliene în grupuri este mult mai 

acceptată atunci când este clar pentru cetăţenii din vecinătate că se poate realiza astfel o mare 

producţie de energie electrică. Dacă aliniamentul câtorva turbine este dorit sau nu, şi 

întotdeauna ar putea fi, este o chestiune de gust. Mult mai importantă este relația dintre 

înălţimea axului şi diametrul rotorului.  

Un alt aspect important îl reprezintă dimensiunea rotorului deoarece un rotor cu diametrul 

mare este mai lent şi, în consecinţă, mai puțin zgomot. 

 

Pentru a reduce impactul construirii unui Parc eolian intr-un areal, se pot lua diferite masuri 

în urma Raportului de Evaluare a impactului, şi  anume: 

 

 Masuri de diminuare a impactului asupra solului pe perioada desfășurării lucrărilor 

de construcție :   
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- se pot amenaja spații de depozitare a materialelor pulverulente (nisip, praf de piatra), 

pentru a se împiedica antrenarea lor de vânt pe terenurile învecinate;  

- se pot achiziționa materiale absorbante, care să poată fi utilizate în cazul unor poluări 

accidentale cu produse petroliere ;  

- utilajele şi mijloacele de transport vor fi închiriate de la societăți care să aibă verificările 

tehnice la zi ; 

 -  colectarea deșeurilor menajere se poate face europubele. 

 

 Masuri de diminuare a impactului asupra solului pe perioada funcționării parcului 

eolian:   

- conform studiului geotehnic se recomanda ca sa atenueze pe cat posibil infiltrațiile de 

apa în pământ , pentru a se elimina intervenții ulterioare asupra fundațiilor turbinelor eoliene;  

- eliminarea oricăror tipuri de deșeuri care ar putea afecta calitatea solului (teren arabil 

şi/sau pășune); 

 - se poate achiziționa material absorbant, care să poată fi utilizat în cazul unor poluări 

accidentale cu ulei de transformator, ulei de ungere.   

 

Masuri de diminuare a impactului asupra apelor de suprafață şi subterane pe perioada 

desfășurării lucrărilor de construcție-montaj şi dezmembrare:   

- utilajele şi  autovehiculele utilizate în timpul construcției parcului eolian nu vor staționa 

în vecinătatea cursurilor de apa, pentru a se evita eventuale pierderi de produse petroliere pe 

sol, care la rândul lor să poată fi antrenate la o eventuala inundație a zonei; 

 - amplasare WC-uri ecologice pentru angajați.   

 Masuri de diminuare a impactului asupra atmosferei pe perioada desfășurării lucrărilor 

de construcție:   

- Poluarea atmosferei va fi determinata în principal de manevrarea şi  transportul 

materialelor de construcții 

-  Emisiile de praf variază în mod substanțial de la o zi la alta, în funcție de operațiile 

specifice, condițiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor. Pe perioada 
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secetoasa se recomanda umectarea drumurilor de acces pentru limitarea antrenării prafului în 

zonele învecinate. De asemenea se recomanda controlul stării tehnice a utilajelor care vor fi 

utilizate la construcția parcului eolian, alimentarea acestora cu carburanți care să aibă un 

conținut redus de sulf şi respectarea tehnologiei de construcție.   

 

 Masuri de diminuare a impactului asupra aerului  pe perioada funcționarii parcului 

eolian:   

- un parc eolian nu produce emisii în atmosfera în perioada de funcționare.   

- o sursa secundara de impurificare a atmosferei o constituie gazele de eșapament de la 

autovehiculele care vor circula în zona (pentru întreținere). Aceste gaze nu constituie un pericol 

major de impurificare a atmosferei din zona , pentru ca acestea nu au o frecventa mare 

(turbinele amplasate fiind de ultima generație, noi). frecventa intervențiilor specificata de 

producători este de 2 ori/an.     

 

 Masuri de diminuare a impactului asupra biodiversității   

Principala măsură care trebuie luată este evitarea tasării terenului în faza de construcție a 

parcului eolian prin limitarea deplasării maşinilor grele pe terenurile acoperite cu habitate de 

stepă, deplasarea acestora făcându-se doar în cazurile strict necesare. o altă măsură foarte 

importantă este evitarea degradării habitatelor stepice în faza de execuție prin decopertări şi 

poluării vegetației naturale cu materiale utilizate sau rezultate în urma procesului de 

construcție. 

Pentru o refacere cât mai rapidă a habitatelor stepice afectate în faza de construcție se 

recomandă ca în cazul executării șanțurilor, materialul rezultat să fie depozitat pe orizonturi 

pedologice, urmând ca reconstrucția habitatului afectat să se facă cu respectarea strictă a 

reaşezării solului în funcție de orizonturile pedologice inițiale.   

 Se mai recomandă şi amplasarea unor instalații generatoare de ultrasunete, care sunt folosite 

cu succes pe multe aeroporturi în vederea devierii păsărilor din zona pistelor de decolare, şi 

care pot veni ca măsură suplimentară, pe lângă spoturile luminoase, în evitarea turbinelor 

eoliene de către păsările migratoare. un al doilea beneficiu al instalațiilor generatoare de 
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ultrasunete este că acestea vor devia şi exemplarele de lilieci care pot tranzita zona şi care altfel 

ar putea intra în coliziune cu palele în mişcare a turbinelor.  Aceste recomandări (modalitatea 

durabilă de amplasare a turbinelor, spoturile luminoase şi instalațiile generatoare de 

ultrasunete) contribuie în mod direct la reducerea semnificativă a potențialului impact negativ 

exercitat de către turbinele eoliene, asigurând astfel o bună încadrare în peisaj, cu un impact 

minim asupra biodiversității, în conformitate cu principiile de bază ale dezvoltării durabile.  

Perioada de construcție-montaj a turbinelor eoliene ar trebui sa nu se suprapună cu perioada 

de cuibărit a pasărilor ( lunile mai-iunie-iulie).     

 Masuri de diminuare a impactului asupra sănătății şi așezărilor umane  pe perioada 

desfășurării lucrărilor de construcție:  

- organizarea de șantier să fie împrejmuită şi să se asigure paza, pentru a se elimina 

posibile accidentari ale persoanelor care vor  vizita zona;  

- vor fi restricții cu privire la orele de lucru astfel încât, în mod special noaptea sa nu existe 

surse de zgomot ( datorat traficului , în mod special); 

 - supravegherea traficului. 

Masuri de diminuare a impactului asupra sănătății şi așezărilor umane pe perioada funcționarii 

parcului eolian: 

 - montarea de panouri avertizoare cu privire la pericolele existente în zona turbinelor 

eoliene; 

 - utilizarea echipamentelor de protecție; 

 

 Masuri de diminuare a impactului asupra peisajului şi  patrimoniului cultural pe 

perioada desfășurării lucrărilor de construcție: 

 - încă de la faza de proiectare a variantelor prezentului proiect trebuie să se țină cont de 

toate aspectele necesare pentru ca impactul parcului eolian asupra peisajului să fie minim.  

-  pentru diminuarea impactului lucrărilor de construcție asupra patrimoniului cultural, 

acestea trebuie sa fie supravegheate de o instituție abilitata. 
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 Masuri de diminuare a impactului asupra zgomotului şi vibrațiilor pe perioada 

desfășurării lucrărilor de construcție:   

- desfășurarea lucrărilor strict pe amplasamentul supus proiectului vor determina o 

limitare a zgomotelor produse de trafic în zona; 

 - vor fi utilizate numai utilajele şi  vehiculele care corespund din punct de vedere tehnic;  

- se va respecta programul de lucru pe timpul zilei, cu excepția zilelor în care se realizează 

fundațiile turbinelor eoliene – exista un regim special la turnarea betoanelor.   

Masuri de diminuare a impactului asupra zgomotului şi vibrațiilor pe perioada funcționarii 

parcului eolian:   

- montarea de turbine moderne care respecta normele privind nivelul de zgomot permis. 

10.3.2.3. Concluzii 
Producerea de energie din resurse regenerabile are consecinţe negative asupra 

componentelor mediului şi nu ne rămâne decât să evaluam riscurile şi beneficiile, dar şi de a 

le reduce la minimum efectele negative asupra mediului înconjurător.  

Utilizarea energiei eoliene a luat o foarte mare amploare în județul Galați. Întâlnim un număr 

de 64 parcuri eoliene, iar numărul de turbine cf. APM Galați 2013 pentru care s-a emis acord 

de mediu a fost de 798, însumând o putere instalată de 1640 MW. Dezvoltarea şi creșterea 

numărului de Parcuri Eoliene se datorează potențialul oferit de poziția geografica a județului  

Galați, așa cum reiese din fig. 91. 

Zonele concentrate în care întâlnim turbine eoliene în județ sunt Bereşti, Vârlezi, Corni, Băleni, 

Cudalbi, Corni, Tecuci, Smulţi, Suhurlui, Rediu, Costachi Negri, Pechea, Cuza Vodă, Slobozi 

Conachi, Schela, Smârdan, Şendreni, Braniştea, Piscu, Scânteiești, Folteşti, Frumuşiţa, 

Tuluceşti, Cuca, însă zonele cu o aglomerare mai mare de centrale eoliene de pe teritoriul 

judeţului Galaţi sunt:  

 Şendreni-Braniştea, 

 Rediu – Cudalbi - Băleni,  

 Slobozia Conachi - Cuza Vodă - Pechea, 

 Tuluceşti - Frumuşiţa. 
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Impactul negativ asupra biodiversităţii din zonele mai sus menționate trebuie evitat printr-o 

evaluare totală a alternativelor acceptabile, prin identificarea speciilor şi zonelor sensibile, 

respectiv de a carta zonele adecvate pentru a amplasa parcuri eoliene (de ex: evitarea rutelor 

de migraţie, impactul asupra comunităților locale s.a.) 
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