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1.  Introducere   
 
”O Românie cu un mediu sănătos” este viziunea strategică pe care lucrarea de faţă o propune, 

împreună cu Obiectivul prioritar de „integrarea politicilor de mediu în elaborarea şi implementarea 

tuturor politicilor sectoriale şi la toate  nivelurile teritoriale”. 

 

Scopul studiului este reprezentat de relevarea particularităţilor diferitelor unităţi fizico-geografice 

din spaţiul românesc, în vederea unei mai bune utilizări a spaţiului geografic pentru locuire şi 

activităţi economice. 

Inţelegerea cadrului natural şi a biodiversităţii reprezintă primul pas în stabilirea obiectivelor 

strategice de dezvoltare teritorială, graţie capitalului natural excepţional în raport cu alte state 

europene. Din acest motiv, studiul trebuie să contribuie la stabilirea, pe criterii ştiinţifice, a unei 

regionări a teritoriului din punctul de vedere al potenţialului ecologic, premisă pentru abordarea 

problemelor de dezvoltare şi, în paralel, de conservare a resurselor naturale.  

 
     
1.1. Identificarea de areale teritoriale (valea Siretului, zona centrală, valea Prutului)  

 
Relieful 

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

marginilor provinciilor fizico-geografice est-europeană, sud-europeană şi, în parte, central-

europeană, ceea ce se reflectă fidel atât în condiţiile climaterice, în învelişul vegetal şi de soluri, cît 

şi în structura geologică a reliefului.  

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

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

în sud, distingându-se, după altitudine, poziţie si particularităţi de relief, cinci unităţi 

geomorfologice: Podi-şul Covurluiului, Câmpia Tecuciului, Câmpia Covurluiului, Lunca Siretului 

Inferior şi Lunca Prutului de Jos. 
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Fig. 1: Judeţul Galaţi – caracteristici naturale 

 

Sursa: www.bvau.ro 

 

Clima 

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

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

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

ţinuturi climatice, verile sunt foarte calde şi uscate, iar iernile geroase, marcate de viscole puternice, 

dar şi de întreruperi frecvente provocate de advecţiile de aer cald şi umed din S şi SV care 

determină intervale de încălzire şi de topire a stratului de zăpadă. Pe fundalul climatic general, 

luncile Siretului, Prutului şi Dunării introduc în valorile şi regimul principalelor elemente 

meteorologice, modificări care conduc la crearea unui topoclimat specific de luncă, mai umed şi 

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

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

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

advecţiilor de aer temperat - continental din NE şi E (mai ales în anotimpul rece), precum şi 

http://www.bvau.ro/
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advecţiile mai puţin frecvente de aer arctic din N şi aer tropical maritim din SV şi S. 

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

minerale. Au fost identificate și se exploatează hidrocarburi - țiței și gaze naturale în zonele Schela - 

Independența, Munteni - Berheci și Brateș. Formațiunile geologice tinere și în special cuaternare, 

constituite din argile comune, nisipuri, pietrișuri - exploatate la Galați, Tecuci, Braniștea și din albia 

minoră a râului Prut, au deosebită importanță pentru industria materialelor de construcții. 

 
Fig. 2: Judeţul Galaţi – forme geologice vechi 

 

Sursa: www.insee.ro 

Vegetatia, solul si resursele naturale ale solului si subsolului.  

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

ca si din nisip pe valea Bârladului si Siretului, s-a instalat o vegetatie ierboasã tipic de stepã, care 

apare astãzi numai pe terenurile unde nu se practicã agricultura.  

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

elementelor eudemice si al activitãtii antropice.  

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

Tecuciului, iar cea de stepã propriu-zisã în câmpia Covuiluiului. Pe valea inferioarã a Bârladului 

apar nuclee de pãduri de salcâm, iar pe vãile Prutului, Siretului si Dunãrii predominã vegetatia de 

luncã. Cea mai mare parte din podisul Covurluiului, colinele Tutovei si câmpia Tecuciului este 

http://www.insee/
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acoperitã de terenuri agricole si de pajisti puternic modificate, sub raport antropic cu pãiusi, jiscã, 

colilie sau bãrboasã.  

 
Fig. 3:  Harta geologică a Judeţului Galaţi;  

 

Sursa: www.insee.ro 
 

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

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

câmpia Tecuciului, asociate cu complexe de vegetatie agricolã pe nisipuri.  

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

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

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

stejar.  

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

Tecuciului si din alte arii dispersate ale câmpiei Covurluiului reprezintã o importantã bazã meliferã 

în sud-estul României, împreunã cu cea din nordul Dobrogei.  

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

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

de împãdurire era de aproximativ 50%. În judetul Galați sunt soluri cernoziomice, cu profil normal 

sau cernoziomuri degradate, deci cu profil de la moderat pânã la puternic erodat, soluri coluviale 

http://www.insee/
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sau aluvionare de pantã si vale precum si regosoluri si psaneorogosoluri.  

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

mai uscatã a stepei de pajisti xerofile cu graminee. Vegetatia specificã acestor soluri este pãdurea de 

stejar, tei, frasin si carpen. Cercetãrile geologice au scos la ivealã unele structuri de hidrocarburi în 

zona Schela si Slobozia Conache. 
  

Fig.4:  Harta vegetaţiei Judeţului Galaţi; 
 

 

Sursa: www.insee.ro 
 
 
Hidrografia  

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

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

varã, cu ape mari primãvara si viituri în timpul verii si al toamnei.  
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Fluviul Dunãrea, curge pe o distantã de 22 km si colecteazã apele râurilor Siret si Prut. Siretul are 

afluent important râul Bârlad, care la rându-i colecteazã Corozelul. Prutul are ca afluenti Elanul si 

Horincea. Pârâul Chineja se varsã în Lacul Brates.  

 
Fig.5: Harta reţelei hidrologice a Judeţului Galaţi 

 

Sursa: www.insee.ro 
 
Reţeaa hidrografică a judeţului Galaţi – constituită de cursul inferior al râului Siret (cu afluneţi 

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

Chineja), precum şi de bazinul hidrografic al fluviului Dunărea (de la km 155 -  confluenţă cu râul 

Siret şi până la km 134  - confluenţă cu râul Prut), se înscrie, în totalitatea ei, într-un profil hidro-

economic complex, care cuprinde alimentări pentru centre urbane şi rurale, acumulări pentru 

irigaţii, măsuri antierozionale, lucrări de apărare contra inundaţiilor şi desecări.  

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

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

cele trei bazine hidrografice: Dunăre, Siret şi Prut.  

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

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

http://www.insee.ro/
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mc/s la staţia hidrometrică Tecuci; 

- râul Tecucel – 99,4 mc/s, în anul 2005, faţă de capacitatea de transport a albiei minore de 56 

mc/s la staţia hidrometrică Tecuci; 

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

Cudalbi; 

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

hidrometrică Pechea; 

Principalele cursuri de apă ale judeţului Galaţi sunt următoarele: 

 
Tabel 1.1: Cursurile de apă ale judeţului Galaţi 

Denumirea 
cursurilor de apă 

 

Lungimea cursurilor de apă (km) 
 

Pe teritoriul 
judeţului 

 

Pe teritoriul 
României 

Totală 

Dunăre 22 1075 2860 
Siret 150 559 726 
Prut 103 742 925 

Sursă: www.insee.ro 
 
 
 

Tabel 1.2: Lacurile şi bălţile judeţului Galaţi 
Denumirea  Suprafaţa (ha) Denumirea Suprafaţa 

Lacul Brateş 2069 Balta Lozova 145 
Balta Masa Rădeanu 605 Balta Tudor 

Vladimirescu 
101 

Balta Sovârea 274 Balta Potcoava 49 
Balta Mălina 154 Balta Vlasca 42 

Sursă: www.insee.ro 
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2. Problematica de mediu în arealele teritoriale stabilite ale jud. 
Galați    
 

2.1.Elemente naturale/degradarea mediului natural   
 

2.1.1. Zonele naturale protejate din județul Galați 

În judeţul Galați sunt prezente următoarele grupe de arii protejate: 

 Situri de Importanță Comunitară (SCI); 

 Situri de Protecție Avifaunistică (SPA); 

 Parcuri Naționale și Naturale; 

 Rezervații Științifice, Rezervații naturale și Monumente ale naturii; 

 Arii naturale de interes județean 

Rețeaua de arii protejate a județului Galați cuprinde 14 SCI - uri (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) și 5 SPA - uri (declarate prin H.G. nr. 971/2011 de modificare 

și 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 

(declarate prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000) un Parc Natural (declarat prin Legea Nr. 5 din 6 

martie 2000) și 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  și 

monumente, pe teritoriul județului Galați). 

 
Tabel 2.1: Rețeaua de ariile naturale protejate din județul Galați 

 
Denumire 

 
SCI 

 
SPA 

 
Rezervație 
naturală 

 
Parc 

Natural  

Arii naturale 
protejate de 

interes județean 
1.  Lacul Brateș  x    
2.  Lunca Siretului 

Inferior 
x x    

3.  Lunca Joasă a 
Prutului 

x  x   

4.  Pădurea Tălășmani x  x   
5.  Pădurea Pogănești x  x   
6.  Pădurea Gârboavele x  x   
7.  Dunele de nisip de 

la Hanu-Conachi 
x  x   

8.  Râul Bârlad între x     
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Denumire 

 
SCI 

 
SPA 

 
Rezervație 
naturală 

 
Parc 

Natural  

Arii naturale 
protejate de 

interes județean 
Zorleni și Gura 
Gârbovățului 

9.  Pădurea Buciumeni   x   
10.  Pădurea Buciumeni-

Homocea  
x     

11.  Pădurea  Balta – 
Munteni 

x     

12.  Pădurea Breana-
Roșcani 

x  x   

13.  Lunca Chineja x     
14.  Pădurea Mogoș – 

Mâțele 
x     

15.  Delta Dunării și 
Complexul Razim – 
Sinoie 

 x    

16.  Delta Dunării x     
17.  Pădurea Torcești x     
18.  Locul Fosilifer 

Rateș 
  x   

19.  Locul Fosilifer 
Berești 

  x   

20.  Ostrovul Prut    x   
21.  Pădurea Fundeanu   x   
22.  Locul fosilifer 

Tirighina - Barboși
  

  x   

23.  Balta Tălăbasca   x   
24.  Balta Potcoava   x   
25.  Mâţa – Cârja – 

Rădeanu 
 x    

26.  Lacul Pochina   x   
27.  Lacul Vlăscuța   x   
28.  Lunca Prutului – 

Vlădeşti - 
Frumuşiţa 

 x    

29.  Parcul Natural 
Lunca Joasă a 
Prutului Inferior 

   x  

30.  Grădina Publică 
Galați; 

    x 

31.  Grădina Botanică 
Galați; 

    x 

32.  Faleza Dunării     x 
33.  Parc CFR Galați     x 
34.  Parc Mihai 

Eminescu 
    x  
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Denumire 

 
SCI 

 
SPA 

 
Rezervație 
naturală 

 
Parc 

Natural  

Arii naturale 
protejate de 

interes județean 
35.  Parc Turn TV     x 

Sursă:Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Lista siturilor Natura 2000, 2014 

 

A. Descrierea siturile de interes comunitar din județul Galați 

 ROSCI0334 Pădurea Buciumeni - Homocea 
Aria naturală protejată Pădurea Buciumeni-Homocea este localizată pe teritoriul administrativ 

al județenelor Vrancea  în procent de 59% (în raza comunelor Homocea, Corbiţa, Ploscuțeni, 

Tănăsoaia) și Galați în procent de 41% (în raza comunelor, Poiana, Buciumeni și Brăhășești).    

Din punct de vedere al administraţiei silvice, situl aparţine direcţiilor silvice Vrancea, ocolul 

silvic Adjud (UP  IV Homocea) și Galați, ocolul silvic Tecuci (UP III Nicoreşti, UP IV Buciumeni), 

vezi fig. 16. Situat la intersecţia paralelei de 46º 5' 15''  latitudine nordică cu meridianul de 27º 17' 

8'' longitudine estică situl de interes comunitar se integrează, sub raport hidrologic, în sistemul 

hidrografic al Siretului.   
Fig.6:  Pădurea Buciumeni – Homocea (stejar, carpen ș.a.) 

 
 

Sursă: Sursă proprie arhivă personală 
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Fig.7: Localizarea sitului de interes comunitar ROSCI Pădurea Buciumeni – Homocea 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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Accesul în Aria Naturală Protejată ROSCI0334 se realizează utilizând DJ 252 Buciumeni-

Homocea ce străbate de la sud la nord situl Natura 2000. Situl este amplasat integral în fond 

forestier. Aproximativ 54% din păduri sunt păduri proprietate a statului și sunt administrate de 

Direcția Silvică Vrancea prin Ocolul Silvic Adjud (UP IV Homocea) și de Direcția Silvică Galați 

prin Ocolul Silvic Tecuci (UP IV Buciumeni și UP III Nicorești). 

Restul pădurilor sunt păduri proprietate private și sunt administrate de proprietari sub 

îndrumarea tehnică a ocoalelor silvice și a Inspectoratelor Teritoriale de Regim Silvic și de 

Vânătoare din zonă. 

Unităţile administrativ teritoriale - UAT - care au suprafețe în cadrul sitului sunt cele indicate 

în tabelul de mai jos: 

 
Tabel 2.2.:  UAT în arealul sitului Natura 2000 Pădurea Buciumeni - Homocea 

Denumire UAT Suprafaţa 
localităţii – 

ha 

Suprafaţa 
localităţii în 

sit - ha 

Procente cf. Anexa nr. 1 
la OMMDD nr. 
2387/2011 - % 

CORBIȚA 175787 1203,3 21 
TĂNĂSOAIA 177879 415,5 9 
HOMOCEA 176445 652,9 15 

PLOSCUȚENI 178894 653,9 7 
BRĂHĂȘEȘTI 75766 615,2 14 
BUCIUMENI 75819 1190,8 27 

POIANA 77587 261,3 7 
Sursă: Natura 2000 

 

Conform formularului standard, situl Natura ROSCI0334 Pădurea Buciumeni-Homocea 

include în suprafaţa sa Rezervaţia naturală – Pădurea Buciumeni, prezentată în tabelul de mai jos. 

Tipul de suprapunere, suprafaţa de suprapunere, localizarea ei în interiorul sitului sunt reliefate în 

cadrul tabelului de mai jos precum şi în harta suprapunerilor cu alte arii naturale protejate.  

Aspectele de care trebuie să se ţină cont la elaborarea planului de management sunt 

reprezentate de obiectivele de protecţie pentru care a fost declarată rezervaţia suprapusă,  prin 

adaptarea măsurilor de management conservării integrate a acesteia. 
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Tabel 2.3: Lista suprapunerii sitului cu alte arii protejate/rezervaţii naturale 

Sursă: Natura 2000 
 

Caracterizarea geologică și influența geologică asupra speciilor și habitatelor 

Arealul zonei protejate - Pădurea Buciumeni Homocea  este situată în sudul Platformei Moldovei, la 

contactul fundalului acesteia cu fundalul Platformei Nord - Dobrogene. Este constituită din 

formaţiuni paleozoice (gresii, calcare, marne) şi mezozoice (conglomerate, dolomite) pe o cuvertură 

sedimentară ce acoperă soclul rigid al platformei. Procesul este deschis în lungul văilor şi alcătuit 

predominant din nisipuri și argile cu intercalaţii subţiri de gresie. Substratul este constituit din 

nisipuri loessoide. Formaţiunile geologice întâlnite în cadrul sitului sunt argilele, pietrișurile, 

nisipurile, luturile și depozitele loessoide și aluviale (roci moi, uşor friabile). 

Caracterizarea generală a unităților de relief 

Formele de relief predominante sunt versantul cu altitudini până la 240 m (u.a. 6B) în trupul 

Buciumeni și câmpie medie în trupurile Ţepu şi Frunzeasca acestea din urmă cu altitudini de la 45 

m la 125 m. Ca urmare a amplasării lor, pădurile din arealul zonei studiate se află în climatul 

caracteristic silvostepei și etajului deluros de cvercete cu stejar. Caracteristic sitului este faptul că, 

râul Siret a creat în zonă interferenţa podişului cu câmpia, iar versanţii au un pronunţat caracter de 

alunecare și eroziune în adâncime. Formele de relief, pe care vegetează arboretele sunt reprezentate 

de versanţi scurţi, cu înclinări ce variază de la 10 la 60 de grade şi platouri, cu altitudini cuprinse de 

la 40 m până la 400 m. 

Rețeaua hidrografică. Principalele cursuri de apă care străbat zona unităţii de producţie sunt: 

Tecucelul și Berheciul care însă nu influenţează condiţiile de vegetaţie fiind situate departe de 

pădure. Situl este brăzdat de mai multe pâraie (Stuhuleţ, Fagului, Fundăturii, Lupului, Tecucelul, 

Berheciul), afluenţi ai Siretului, care au debit inconstant, mare primăvara și foarte mic până la nul 

vara. 

Clima. Regimul termic specific zonei se caracterizează printr-o temperatură medie anual 

cuprinsă  între 9° și 110°C cu valori medii lunare în  intervalul –40°C și 21,70°C. În această zonă 

precipitațiile atmosferice prezintă o deosebită importanță din punct de vedere climatic, cantitatea  

redusă a acestora fiind un factor limitativ (400 – 590 mm). Din analiza regimului pluviometric se 

Arie cu care se suprapune 
Tip 

suprapunere 

Suprafaţ
ă totală 
suprapus
ă ha 

Observaţii Cod Denumire Tip Categorie Tip 
responsabil 

Denumire 
responsabil 

2409 Pădurea 
Buciumeni F IV custode AJVPS 

Galaţi I 71,2  
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constată existența unui deficit hidric de cca.  220 – 240 mm, el fiind maxim în lunile de vară. 

Indicele de ariditate Martonne variază între cca. 24 (Adjud) și 31 (Nicorești) . 
 

Fig.8: Lac temporar format în urma precipitațiilor abundente 

 

 Sursă: Sursă proprie arhivă personală 
 

Importanța  sitului este dată de  acoperirea geografică a distribuției habitatului 91Y0 - Păduri 

dacice de stejar și carpen, care este și cel mai reprezentativ și larg răspândit habitat în sit. 
 

Fig.9:  Pădure de stejar și carpen în situl Pădurea Buciumeni – Homocea 

 

Sursă: Sursă proprie arhivă personală 
Ecosisteme prezente în situl Natura 2000 – Pădurea Buciumeni-Homocea 

Ecosistemele pădurilor din sit sunt reprezentate prin mai multe tipuri:  
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Aceste tipuri de ecosisteme fac parte din: Grupa de formaţii 4 Făgete şi păduri amestecate cu 

fag balcanic, pinete de pin negru, formaţia Făgete și păduri amestecate cu fag balcanic, 

subformaţiile 42 Făgete cu fag balcanic şi carpen şi 43 Făgete amestecate. 

b. Grupa de formaţii 5 Gorunete şi păduri amestecate cu goruni, formaţia cu acelaşi nume, 

subformaţiile 52 Gorunete cu carpen, 53 Şleauri de gorun cu tei pucios, 55 Cereto – gârniţeto –

gorunete. 

c. Grupa de formaţii 6 Stejărete și păduri amestecate cu stejar pedunculat, formaţiile 

Stejărete și păduri amestecate cu stejar pedunculat, subformaţiile 61 Stejărete de pedunculat, 62 

Stejărete de pedunculat cu carpen, 63 Şleauri de pedunculat cu tei pucios, 64 Şleauri de pedunculat 

cu tei argintiu, 65 Frăsineto--ulmeto – stejărete de pedunculat. 

Ecosistemele pădurilor de foioase din sit enumerate corespund tipurilor: 

 R4119 Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) cu Carex 

pilosa; 

 R4118 Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria 

bulbifera; 

 R4120 Păduri moldave mixte de fag (Fagus sylvatica) şi tei argintiu (Tilia tomentosa) cu 

Carex brevicollis; 

 R4123 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și carpen 

(Carpinus betulus) cu Carex pilosa; 

 R4125 Păduri moldave mixte de gorun - Quercus petraea, fag - Fagus sylvatica și tei 

argintiu - Tilia tomentosa - cu Carex pilosa, prezent preponderent şi localizat pe toate 

expoziţiile din sit; 

 R4143 Păduri dacice de stejar pedunculat - Quercus robur - cu Melampyrum bihariense, 

prezent izolat la nivelul sitului în special pe trenuri plane de la altitudini joase. 
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 ROSCI0165 Pădurea Pogănești 
Situl este situat în regiunea biogeografică stepică la altitudini cuprinse între 110-250 m pe 

teritoriul județului Galați (vezi Fig. 28), pe substrate formate din depozite argilo-nisipoase, soluri 

luvice puternic podzolite (în vai, pseodogleizate). Situl are o suprafață de 181 ha. Procentul de 

suprafață din sit cuprins la categoria „Păduri de monoculturi (plopi sau arbori exotici)”, reprezintă 

plantații de salcâm iar cel cuprins la categoria „Păduri de conifere” reprezintă plantații de pin. Situl 

este format din parcelele silvice 117A, B, C, D, E, 121A, B, C, D, E, F, G, 122A, B, C, D, E, 123A, 

B, C, D, E conform amenajamentului silvic al unității de producție IV Suceveni din Ocolul silvic 

Galați. 

 
Fig.10: Pădurea Pogănești (stejar) 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Managementul ariei protejate este realizat de Direcția Silvică Galați prin “Amenajamentul 

unității de producție IV Suceveni din Ocolul silvic Galați și Planul de management al ariei protejate 

Pădurea Pogănești” (pentru  porțiunea din sit care e rezervație).  Pădurea este în prezent solicitată 

pentru retrocedare conform legii 247/2005 privind retrocedarea către foștii proprietari, în acest caz 

–  persoane fizice. Vegetația forestieră este dominată de gorun balcanic (Quercus petraea ssp. 

dalechampii), tei arginitiu (Tilia tomentosa), stejar pufos (Quercus pubescens) în special pe versanți 

și stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora) de-a lungul văilor.  
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Se remarcă structură naturală foarte bine conservată, prezența regenerării naturale la gorun, tei 

și a speciilor de stejari, abundența și diversitatea subarboretului: 

- păducel – Crataegus monogyna;  
- măceș – Rosa canina; 
- scumpie – Cotinus coggygria. 

 
Fig.10: Păducel – Crataegus monogyna          Fig. 11: Scumpie – Cotinus coggygria în situl Pădurea 
În situl Pădurea Pogănești    Pogănești 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

În sit întâlnim bujorul românesc (Paeonia peregrina) specii de plante din lista roșie 

Europeană (Fritillaria orientalis) și plante din Lista Roșie Națională: Achillea ochroleuca, Crocus 

reticulatus, Delphinium fissum, Dictamnus albus, Lathyrus pannonicus, Limodorum abortivum, 

Paeonia peregrina, Pyrus elaeagrifolia, Prunus tenella ș.a. 

      Tipurile de habitate în sit sunt:  

 vegetație forestieră ponto - sarmatică cu stejar pufos,  

 păduri dacice de stejar și carpen,  

 vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp.  

Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CE sunt: Iris aphylla 

ssp. hungarica și Echium russicum.  
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Fig. 12 Localizarea sitului de interes comunitar ROSCI 0165 Pădurea Pogănești 

 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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 ROSCI0139 Pădurea Breana-Roșcani 
Situl are o suprafață de 157 de ha (aria protejată are o suprafață de 78,3 ha) și este situat la o 

altitudine cuprinsă între 96 și 153 de m, în regiunea biogeografică stepică, pe teritoriul județului 

Galați (vezi Fig. 45). Pădurea este administrată de R.N.P-ROMSILVA prin Direcția Silvică Galați - 

Ocolul Silvic Galați în baza planului de Management și Regulamentul de Funcționare al ariei 

protejate, avizat favorabil de Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei 

Române. 
 

Fig. 13:  Pădure cu Quercus sp. în situl Pădurea Breana – Roșcani 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Aria protejată se află în zona Colinelor Covurluiului al căror relief este dezvoltat pe 

formațiuni neogene având structură monoclinală fragmentat în culmi și poduri prelungi separate de 

văi paralele, sculptate în pietrișuri și nisipuri cu intercalații de argile pliocene, pe alocuri însoțite de 

cruste și alunecări.  În sit putem întâlni specii de arbori precum: stejar pufos, asociații de silvostepă, 

de specii ierboase și bujorul românesc.  Vârsta medie este de 48 ani.  Caracterul natural al 

arboretelor permite prezența poienilor în care se creează condiții propice prezenței bujorului 

românesc (Paeonia Peregrina), un element de bază alături de celelalte componente ale  biocenozei. 

Fauna este formată din numeroase specii de păsări protejate (inclusiv prădătoare de talie mare și 

mijlocie).   

Sunt întâlnite mamifere mari și mici, optime pentru activitatea de hrănire și reproducere 

(mistreț, căprioară, iepure, vulpe).  



INTERACȚIUNEA MEDIULUI CU ACTIVITĂȚE ECONOMICO-SOCIALE                                                                 
LA  NIVELUL JUDEŢULUI GALAŢI 

20 
 

Calitate și importantă este dată de prezența habitatului de pădure xerofilă naturală din zona de 

deal care conține: 

 Quercus pubescens și Q. pedunculiflora;   

 specii de arbuști specifice asociațiilor de silvostepă: Rosa sp., Crataegus sp., Ligustrum sp, 

Cornus sp., Prunus sp.;  

 asociații de specii ierboase cu participarea în majoritate a gramineelor; 

 flora endemică de Paeonia peregrina romanica declarată monument al naturii,  

 prezența în poienile specifice pădurii de Q. pubescens. 

 situl deține 2 specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

Echium russicum și Iris aphylla ssp. hungarica.  

Alte specii importanțe de floră și faună pe care le întâlim în sit sunt: Bufo bufo, Hyla arborea,  

Pelobates fuscus, Dryomys nitedula, Muscardinus avellanarius, Nannospalax leucodon, Carex 

brevicollis,  Carpinus orientalis, Symphytum sp.  
Fig.14: Cornus mas – Corn în situl          Fig. 15:  Rosa canina – Măceș în situl Pădurea Breana 

     Pădurea Breana – Roșcani                 – Roșcani  

 
                            Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 
 
Fig. 16: Quercus pedunculiflora (stejar brumăriu)    Fig. 17: Quercus pubescens – stejar pufos în  

Breana – Roșcani    situl Pădurea 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 
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Fig. 18: Localizarea sitului de interes comunitar ROSCI 0139 Pădurea Breana – Roșcani 

 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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 ROSCI0315 Lunca Chineja 
Aria este situată în regiunea biogeografică stepică pe regiunea administrativă a județului 

Galați și are o suprafață de 945 de ha. Aria este situată în totalitate pe teritoriul administrativ al 

Județului Galați (vezi Fig. 48). Altitudinea este cuprinsă între 3 și 53 m maxim. 

 Coordonatele sitului: altitudine -  N 45º 48' 2''  și longitudine -  E 27º 57' 36''. 
 

 
Fig. 19:  Lunca Chineja (sat Măstăcani – vegetație de stuf, papură, pipirig ș.a.) 

 
 Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Situl este o luncă (zonă umedă) din partea de sud a Moldovei cu habitate caracteristice speciei 

Lutra lutra. De asemenea, tot aici sunt prezente 3 specii de amfibieni de interes conservativ dar și 

alte 14 specii importante de reptile și amfibieni. Nu există structură de administrare a sitului sau 

plan de management. 

În ceea ce privește caracteristicile generale ale sitului, se întâlnesc următoarele: 

 
Tabel 2.4:  Caracteristicile generale ale sitului 

Cod % CLC Clase de habitate 
N07 31 411, 412 Mlaștini, turbării 
N14 16 231 Pășuni 
N15 16 242, 243 Alte terenuri arabile 
N16 9 311 Păduri de foioase 
N21 2 221, 222 Vii și livezi 
N23 23 1xx Alte terenuri artificiale (localități, mine ș.a.) 
N26 3 324 Habitate de pădure (păduri de tranziție) 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor 
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Fig. 20:  Localizarea sitului de interes comunitar ROSCI 0315 Lunca Chineja 

 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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Tabel 2.5: Tipul de habitat caracteristic 

Cod Denumire habitate % Repre
z.  

Supr.re
l 

Concerv. Global 

92A0 Zăvoaie cu Salix alba și 
Populus Alba 

10 B C B B 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor 

 
Fig. 21: Zăvoaie cu Salix alba și  Populus alba (plop alb ) 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Calitate și importanță - zonă la limita dintre regiunile biogeografice stepice și continentale, 

importantă datorită prezenței speciei de interes conservativ Lutra lutra dar și a altor trei specii de 

amfibieni de interes conservativ - Bombina bombina, Emys orbicularis, Triturus dobrogicus dar și 

datorită prezenței aici a unui număr de alte 14 specii importante de reptile și amfibieni. 

Speciile de mamifere, amfibieni și reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 

92/43/CEE: 

Speciile de mamifere, amfibieni și reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 

92/43/CEE sunt: Lutra Lutra,  Bombina Bombina, Emys orbicularis și  Triturus dobrogicus. 
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ROSCI0105 Lunca Joasă a Prutului 

Lunca Joasă a Prutului este situată în regiune biogeografică stepică cu o suprafață de 5.852 ha 

pe teritoriul județului Galați (vezi Fig.22).  

 
Fig.22: Lunca Joasă a Prutului între Oancea și Slobozia Oancea 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Se prezintă ca o depresiune largă, terenul fiind înclinat transversal spre râul Prut. Lunca 

Prutului Inferior se caracterizează prin altitudini absolute cuprinse între 8 m în partea nordică și 3-4 

m în partea sudică.  Relieful luncii se prezintă în general plan, cu o pantă continuă de la nord spre 

sud.  

Bazinul hidrografic Prut în zona sa inferioară pe teritoriul județului Galați, se încadrează în 

marea unitate geomorfologic a Podișului Moldovei, subunitatea platforma Bârladului cu sectorul 

său Platforma Covurlui, care este subdivizat la rândul ei în colinele Covurluiului și Câmpia 

Covurluiului. Din fragmentarea reliefului s-au separat trei unități geomorfologice:platouri, vii și 

Lunca Prutului.  

Aspectul general al luncii este cel al unei depresiuni largi. Microrelieful este reprezentat de 

forme de acumulare (grinduri) și forme negative (foste lacuri, gârle, bălți (vezi fig. 72-74) și 

mlaștini). În cadrul luncii se disting grinduri exterioare, cum este grindul principal al Prutului 

alcătuit din texturi grosiere și mijlocii, în rest grinduri interioare (intergrinduri) formate de-a lungul 

fostelor prăvale și alcătuite din texturi fine și în mai mic măsură din texturi mijlocii.  
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Vegetația luncii Prutului este reprezentată prin formațiuni vegetale naturale de pajiști și 

pădure, specifice solurilor aluviale. Pajiștile sunt alcătuite din specii mezofile și mezohidrofile 

reprezentate prin graminee. Vegetația lemnoasă este formată mai ales din esențe moi. Vegetația 

palustră este compusă din Carex riparia, Scirpus sylvaticus, Typha latifolia, Phragmites communis, 

Equisetum arvense, Mentha aquatic etc. 
 

Fig. 23: Localizarea sitului de interes comunitar ROSCI 0105 Lunca Joasă a Prutului 

 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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Din punct de vedere avifaunistic bazinul hidrografic al Prutului inferior reprezintă o zonă 

importantă, aici fiind înregistrate importante efective de păsări acvatice în timpul migrației, cum ar 

fi: ardeide (Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Egreta alba, Ardea purpurea), ciconiide (Ciconia 

nigra, Ciconia ciconia), threskiornithide (Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia), anatide 

(Cygnus olor, Anser albifrons, Anser erythropus, Anser anser, Anas crecca, Anas querquedula, 

Aythya ferina, Aythya nyroca), ralide (Fulica atra), ș.a. 

 
Fig. 24: Cygnus olor (Lebăda mută) și Egreta garzetta (Egreta mică) în zona râului Prut la Vlădești 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Din speciile rare fac parte - Nymphaea alba, Salvinia natans, Thelypteris palustris, 

Nymphoides peltata, Vallisneria spiralis, Stratioides aloides,  Alisma gramineum, Iris pseudacorus, 

Sagittaria sagittifolia, Potamogeton crispi, Ceratophyllum demersum etc. 
 

Fig. 25: Peștișoara - Salvinia natans în râul Prut 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 
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Pe unele sectoare din preajma râului Prut s-au păstrat fragmente de fitocenoze silvice cu Vitis 

sylvestris, Fraxinus pallisae, Frangula alnus. 

În ceea ce privește speciile de faună incluse în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE, 

acestea sunt: 

 Mamifere: Sicista subtilis; 

 Amfibieni și reptile: Bombina bombina, Triturus dobrogicus, Emys orbicularis; 

 Pești: Aspius aspius, Misgurnus fossilis, Cobitis taenia, Pelecus cultratus, Rhodeus 

sericeus amarus, Zingel streber, Zingel zingel, Gobio kessleri, Gymnocephalus 

schraetzer; 

 Nevertebrate: Callimorpha quadripunctaria; 

Din punct de vedere al tipului de proprietate, 67% este proprietate de stat – (Administrația 

Națională Apele Române, Regia Națională a Pădurilor, Compania Național de Administrare a  

Fondului Piscicol),  9% proprietate comunală și 24%  proprietate privat (persoane fizice și juridice). 

 

 

 

 ROSCI0163 Pădurea Mogoș - Mâțele 

Pădurea Mogoş Mâţele, este localizată în zona stepică, în Regiunea de dezvoltare Sud – Est, 

judeţul Galați pe teritoriul administrativ al comunei Scânteieşti (vezi Fig. 90). Teritoriul ocupat de 

această pădure este circumscrisă părţii de nord – est a Câmpiei Cuca, la o altitudine maximă de 

151,00 m. Pădurea Mogoş - Mâţele a fost declarat prima dată sit NATURA 2000 în anul  2007 

conform OMMP nr. 1964/2007, modificat de Ordinul Ministrului Mediului și  Pădurilor nr. 

2387/2011 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă 

comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. 

Limitele exterioare ale sitului de importanţă comunitară ROSCI 0163 Pădurea Mogoş Mâţele 

sunt următoarele: Limita nordică: teren agricol; Limita vestică: pădure; Limita sudică: pădure și 

Limita estică: teren agricol. 

Din informaţiile obţinute prin analiza hărţilor şi statisticilor existente aferente sitului, 

comparativ cu informaţiile referitoare la situl de interes comunitar ROSCI 0163 Pădurea Mogoş 

Mâţele din Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011, au rezultat 

următoarele: Unitatea administrativ teritorială (UAT) care are suprafaţă în cadrul sitului de interes 

comunitar ROSCI 0163 Pădurea Mogoş Mâţele, este indicată în tabelul de mai jos: 
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Tabel 2.6: Suprafața UAT Scânteiești în cadrul ROSCI 0163 Pădurea Mogoş Mâţele 

Denumire UAT Suprafaţa localităţii  
[ha] 

Suprafaţa localităţii 
în sit [ha] 

Procente cf. Anexa 
nr. 1 la OMMDD 
nr. 2387/2011 [%] 

Scânteiești 5826,41 65,00 <1 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor 

 

Accesul în situl de interes comunitar ROSCI 0163 Pădurea Mogoş Mâţele se face plecând din 

Galaţi pe DN26 (Galați – Murgeni), urmând din localitatea Tuluceşti DJ261 până înainte de satul 

Cuca, de unde un drum agricol duce în sit.  

 

Caracterizarea geologică  

Geomorfologic, situl este localizat la graniţa de sud – estul a Podişului Moldovenesc, 

respectiv nordul Câmpiei Române, în etajul silvostepei, la nord de Galați pe substraturi formate din 

loessuri și luturi. Forma de relief predominantă este reprezentată de un versant cu înclinare de 15ᵒ în 

sit apărând şi porțiuni de luncă înaltă. Expoziţiile predominante sunt cele estice și vestice iar 

altitudinea variază între 93 și 151 m.  
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Fig. 26: Localizarea sitului de interes comunitar ROSCI 0165Pădurea Mogoș – Mâțele 

 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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Geologic, pe suprafaţă sitului se întâlnesc depozite cuaternare, pleistocene formate din 

loessuri și nisipuri, pe porţiuni mici apărând și pietrișurile. În ceea ce privește influenţa geologiei 

asupra speciilor şi habitatelor, aceasta se manifestă printr-o umiditate foarte scăzută, mai ales în 

perioadele secetoase ale anului. Acest lucru se datorează solului din zona analizată (predominant 

este cernoziomul cu structură lutoasă sau luto – argiloasă, formată pe loess, depozite nisipoase sau 

argile). 

Rețeaua hidrologică –  

Situl de interes comunitar ROSCI 0163 Pădurea Mogoş Mâţele este străbătut de văi care sunt 

seci vara, apa fiind prezentă numai după ploi torenţiale pânza freatică se află în general la mare 

adâncime, fiind greu accesibilă componentelor floristice. În partea de vest a sitului de interes 

comunitar ROSCI 0163 Pădurea Mogoş Mâţele, pârâul Ijdileni traversează de la nord la sud 

pădurea Folteasca, pădure ce înglobează și zona analizată.  

Alimentaţia apelor din reţeaua hidrografică este mixtă (pluvionivală), iar regimul hidrologic 

are un caracter continental. În perioadele de secetă, când ploile sunt rare și de scurtă durată 

determină acumulări reduse de apă în sol, deoarece nu există posibilitatea percolării în profunzime. 

În ceea ce priveşte apele subterane acestea sunt cantonate în roci poroase, fie în strate acvifere 

locale sau discontinui în pietrișurile și nisipurile din şesurile aluvionare Siretului și Prutului. Apele 

freatice din Podişul Covurluiului se localizează în depozite cuaternare, alcătuite din nisipuri cu 

intercalaţii argiloase, pe alocuri sub formă de ape captive descendente. Interceptarea pânzelor 

freatice se realizează frecvent, pe văi și prin puţuri. Pe interfluvii, mai cu seamă pe acelea sub formă 

de mari câmpuri, adâncimea apei freatice este de 10 până la 30 m. 

Apele subterane de adâncime de pe teritoriul judeţului Galați, fac parte din categoria apelor 

Platformei Moesiene, și din categoria celor din depresiunile de subsidenţă mezo – cainozoică, 

necutate sau slab cutate, respectiv din aria fosei pericarpatice actuale. Hidrografia are o influenţă 

scăzută asupra speciilor de interes comunitar. În perioadele secetoase ale anului, se poate constata 

un deficit de umiditate la nivelul solului, neinfluenţând în mod negativ speciile de interes comunitar 

la nivelul sitului ROSCI 0163 Pădurea Mogoş Mâţele.  

În sit întâlnim   habitatului 40C0* cu următoarele specii caracteristice - Tufărișuri de foioase 

ponto-sarmatice sunt:  Cataegus monogyna, Ligustrum Vulgare, Rosa canina, Prunus spinosa și 

Cotinus coggygria. 
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Fig. 27: Măceș – Rosa canina și  Porumbar – Prunus spinosa în situl Pădurea Mogoş – Mâţele 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Situl de importanţă comunitară ROSCI 0163 Pădurea Mogoş Mâţele este  specifică arealului 

de silvostepă, constituită din câteva asociaţii specifice arealelor  silvice cu arboret de consistenţă 

slabă, abundent invadate de flora stepică  înconjurătoare, cu putere de regenerare – din lăstari, şi 

modificată prin introducerea  unor specii de arbori cultivaţi – frasin american şi salcâm. Speciile 

care domină sunt stejarul pufos, situat în special pe versanţi și stejarul brumăriu prezent cu 

precădere de-a lungul văilor. Aceste zone alternează cu rarişti și poieni și au o bună reprezentare  a 

subarboretului format din păducel, măceş și corn. În cadrul poienilor se facă remarcată prezenţa 

bujorului românesc. Acoperirea redusă de aproximativ 50% realizată de stratul arborescent permite 

dezvotarea stratului ierbos în care predomină specii ale asociaţiei de obsigă cu păiuş. Cele trei tipuri 

de habitate protejate din sit, dintre care două prioritare: 91AA - Vegetație forestieră ponto-sarmatică 

cu stejar pufos, 40C0* - Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice și 91I0* - Vegetație de silvostepă 

eurosiberiană cu Quercus spp. 
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Fig. 28: Vegetație forestieră cu stejar pufos în  situl Pădurea Mogoş – Mâţele  

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Pentru sit există plan de management “Amenajamentul unității de producție I Mogoș din 

Ocolul silvic Galați” administrat de Ocolul Silvic Galați. Speciile de plante enumerate în anexa II a 

Directivei Consiliului 92/43/CEE sumt următoarele: Iris aphylla ssp. hungarica; Echium russicum; 

Pulsatilla grandis;  

În sit  regăsim specii de plante din lista Roșie Europeană: Fritillaria orientalis și plante din 

Lista Roșie Națională Plante: Asparagus verticillatus, Carex brevicolis, Crocus reticulatus, 

Dictamnus albus, Echinops ritro ssp. ruthenicus, Hierochloe repens, Lathyrus versicolor, Paeonia 

peregrina, Prunus tenella, Pyrus elaeagrifolia, Rumex tuberosus, Salvia aethiopis. ș.a. Fauna sitului 

este cea specifică zonei Câmpiei Moldovei. Deși nu se permite conturarea unor teritorii individuale 

datorată suprafeței reduse a acestui sit, gradul mare de neutralitate şi lipsa activităților antropice 

atribuie sitului un rol important ca zonă de refugiu, hrănire, reproducere şi creșterea puilor. Cele 

mai importante specii faunistice, sunt reprezentate de avifaună, herpetofaună şi entomofaună. 

Mamiferele de talie mare sunt reprezentate prin 4 specii identificate: mistreţul - Sus scrofa L.; 

căpriorul - Capreolus capreolus; iepurele de câmp - Lepus europaeus; vulpea - Vulpes vulpes.  
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Fig. 29: Căpriorul - Capreolus capreolus și Mistreţul 

 

Sursă: AJVPS 
 

Fig. 30: Scrofa L în situl Pădurea Mogoş – Mâţele 

 
Sursă: AJVPS 

 

 ROSCI0151 Pădurea Gârboavele 

Situl este localizat în sud-estul Podișului Moldovenesc, în etajul fitoclimatic de silvostepă la 

nord de orașul Galați (în apropierea localității Tulucești – vezi Fig. 106 ) la o altitudine de 65-80 m, 

pe substrate loessoide și luturi, soluri cernoziomuri levigate și ocupă o parte din pădurea de 

agrement Gârboavele (proprietar - Consiliul Județean Galați). Are o suprafață de 219 ha, situat în 
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regiunea biogeografică stepică. Pădurea Gârboavele are plan de management iar Consiliul Județean 

Galați este în calitate de custode al ariei naturale protejate. 
 

Fig. 31: Habitat 40C0* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice în situl Pădurea Gârboavele 

 
 Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Pădurea Gârboavele vegetează în condiţiile unui climat continental de câmpie, caracterizat 

prin veri foarte calde şi ierni foarte reci. După raionarea climatică a ţării teritoriul aparţine formulei 

climatice II As3, semnificând condiţii de climă continentală de câmpie, districtul stepei, 

subdistrictul Bărăgan.  În interiorul sitului, predomină pădurile, rariștile de stejar pufos și brumăriu. 

Situl este format din parcelele silvice 1A, B, C, D, 2A, B, C, V, 3A, B, C, 4A, B, C, 5A, B, C, 6A și 

parte din subparcela 6B conform amenajamentului silvic al Pădurii Gârboavele.  

Din punct de vedere geologic, Pădurea Gârboavele este amplasată pe depozite cuaternare, 

loessoide cu conţinut mai bogat în nisipuri fine și pulberi care au favorizat dezvoltarea proceselor 

de solificare spre soluri cu caracter de frigipan. Substratul litologic este constituit din depozite 

loessoide. 

În ceea ce privește geomorfologia, aria naturală protejată se află la limita nord-estică a 

Câmpiei Române de tip Bărăgan, caracterizată prin câmpuri întinse, întrerupte de interfluvii largi, 

slab fragmentate. Amplasamentul ANP Pădurea Gârboavele este străbătută de Valea Gârboavele 

sau Valea lui Manoloche cu orientare N-S tăiată în arilele levantine. Relieful este ondulat, cu 

altitudini medii variind între 50-75m, cu expoziţie predominat sud-estică și pantă între 2° și 10°. 
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Fig. 31: Localizarea sitului de interes comunitar ROSCI 0151 Pădurea Gârboavele 

 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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Reţeaua hidrografică 

Reprezentată de cursuri de apă cu caracter nepermanent, ape de şiroire de pe versanţi și râul 

Valea lui Manolache. Râul Valea lui Manolache străbate Pădurea Gârboavele de la Nord la Sud cu 

o lungime de 2,8 km pe amplasamentul ANP şi o lungime totală de 29 km, altitudine amonte 130, 

altitudine aval 15 m cu deversare în pârâul Mălina, panta mediu de 5%, coeficient de sinuozitate de 

1,36 și suprafaţa totală de 57 km2. Rețeaua hidrografică prezintă fenomene de îmbătrânire, de 

micșorare şi dispariţie a cursului de apă pârâul Valea lui Manolache mai ales în perioada estivală. 

Habitate de interes comunitar 

Habitate de interes comunitar stabilite Conform Ordinului 1964 din 13 decembrie 2007, 

privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte 

integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, Anexa 4 - Lista tipurilor de 

habitate şi a speciilor de interes comunitar pentru care a fost declarat situl de importanţă comunitară 

ROSCI 0151 – Pădurea Gârboavele, habitatele şi speciile care au stat la baza includerii ariei pe lista 

siturilor de importanţă comunitară, sunt:  40C0* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice,91AA  

Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos și 91I0 *  Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană 

cu Quercus spp. 

 
Fig. 32: Habitat 91AA  Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos în situl Pădurea Gârboavele 

 
 Sursă: Sursă proprie arhivă personală 
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Fauna sitului ROSCI0151 Pădurea Gârboavele 

Fauna ariei naturale protejate este caracteristică lumii animale care populează pădurile de 

amestec (stejar, salcâm, frasin, mojdrean) din zona Câmpiei Moldovei. Suprafaţa relativ redusă a 

acestei rezervaţii naturale de 230 ha nu permite conturarea unor teritorii individuale ale unor specii 

faunistice de talie mare, dar gradul mare de naturalitate și lipsa activităţilor antropice în această 

zonă atribuie acestei suprafețe un rol foarte important ca zona de refugiu, hrănire, fătare, creştere a 

puilor.  

Mamiferele de talie mare sunt reprezentate prin 4 specii identificate: 

- Mistreţul - Sus Scrofa L.; 

- Căpriorul - Capreolus capreolus; 

- Iepurele de câmp - Lepus europaeus; 

- Vulpea - Vulpes vulpes; 

Mamiferele mici rozătoare sunt slab reprezentate, prezența lor mai numeroasă fiind semnalată 

la limita zonei forestiere cu terenurile agricole sau cu pajiştile xerofile stepice situate în 

extremităţile sudice și nordice. Unele specii de mici rozătoare sunt  de o deosebită importanţă, fiind 

listate în Directiva Habitate 92/43/EEC: Spermophilus citellus – popândăul (Anexa 1.B.4.), dar și 

specii cu conservare redusă precum şoarecele de câmp - Microtus arvalis, şoarecele de pământ - M. 

agrestis, şoarecele de câmp - Apodemus agrarius, şi harciogul - Cricetus cricetus. 

În ce privește amfibienii și reptilele, cerinţele lor de habitat sunt foarte stricte, fiind deosebit 

de importante în acest caz condiţiile de microhabitat prezente la faţa locului. Reptilele, mai 

rezistente la uscăciune decât amfibienii, nu necesită prezenţa zonelor umede în imediata apropiere, 

decât în măsura în care își găsesc hrana în aceste ecosisteme. 

Ȋn studii privind structura herpetofaunei la nivelul rezervaţiei naturale Pădurea Gârboavele, s-

au realizat lista speciilor de amfibieni și reptile identificate, specificând pentru fiecare categorie în 

parte statutul specie (tabel 25). Dintre specii de nevertebrate din Anexa II a Directiva Consiliului 

92/43/CEE: Cerambyx cerdo; Lucanus cervus și Erannis ankeraria. 

Specii de plante în anexa II a aceeași directivă (Iris aphylla ssp. hungarica,  Echium 

russicum, Pulsatilla grandis, Crambe tataria). Lista speciilor de amfibieni și reptile identificate: 

Bufo bufo - Broasca râioasa brună, Lacerta agilis - Şopârla cenuşie, Lacerta viridis – Guşter, 

Natrix natrix - Şarpele de casă, Pelobates fuscus - Broasca de pământ, Rana dalmatina - Broasca 

de pădure și Rana esculenta - Broasca verde de lac. 
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 ROSCI0134 Pădurea Balta - Munteni 
Situl de importanţă comunitară ROSCI 0134  Pădurea Balta – Munteni este localizată în zona 

stepică, în Regiunea de dezvoltare Sud – Est, judeţul Galați pe teritoriul administrativ al comunei 

Negrileşti, având o suprafață de 86 ha (vezi Fig. 123). Situl este situat pe cursul inferior al râului 

Bârlad şi la confluența acestuia cu râul Berheci, la nord de Tecuci, între localităţile Berheci, 

Munteni, Slobozia Blăneasa şi Negrileşti.  

 
Fig. 33:  Păduri cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia în situl Pădurea 

Balta – Munteni 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Teritoriul ocupat de această pădure este circumscris părţii de nord a Câmpiei Tecuciului, parte 

componentă a Câmpiei Române, situându-se la o altitudine maximă de 52,00 m, remarcându-se prin 

structura naturală foarte bine conservată. Situl este format din parcelele silvice 66A, 66B, 67A și 

70, conform amenajamentului silvic al Pădurii Academiei.  Suprafaţa desemnată pentru protecţia 

habitatelor forestiere înglobează și suprafaţa de 86,00 ha ce reprezintă arealul Sitului de Interes 

Comunitar ROSCI 0134 – Pădurea Balta - Munteni stabilită prin Ordinul ministrului mediului și 

pădurilor nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 

importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.  

Habitatul de interes comunitar care a stat la baza includerii ariei pe lista siturilor de 

importanţă comunitară, stabilite conform Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011, 

privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte 



INTERACȚIUNEA MEDIULUI CU ACTIVITĂȚE ECONOMICO-SOCIALE                                                                 
LA  NIVELUL JUDEŢULUI GALAŢI 

40 
 

integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România 91F0 - Păduri ripariene mixte cu 

Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor 

râuri. 

Specii reprezentative sunt următoarele: păducel (Crataegus monogyna), corn (Cornus mas), 

sânger (Cornus sanguinea), lemn căinesc (Ligustrum vulgare), măceș (Rosa canina) și salba moale 

(Euonymus europaeus).  
       Fig. 34: Corn (Cornus mas) în situl Pădurea Balta – Munteni 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Se regăsesc plantele din Lista Roșie Europeană (Fritillaria orientalis) și plante din Lista 

Roșie Națională (Allium guttatum, Dianthus guttatus, Frittilaria meleagris, Galanthus elwesii, 

Leucojum aestivum, Mercurialis ovata, Neottia nidusfavis, Plantago schwarzenbergiana, 

Platanthera bifolia, Serratula wolffi). Mai apar exemplare rare de carpen (Carpinus betulus) și tei 

cu frunză mare (Tilia platyphyllos). Situl deține și o specie de nevertebrate enumerată în anexa II a 

Directivei Consiliului 92/43/CEE: Erannis ankeraria. 
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Fig. 35: Localizarea sitului de interes comunitar ROSCI 0134 Pădurea Balta – Munteni 

 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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 ROSCI0360 Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbovățului 

Zonă umedă din regiunea biogeografic stepică reprezentând habitat specific pentru specia de 

interes conservativ Lutra lutra dar și pentru două specii de amfibieni și o reptilă de asemenea de 

interes conservativ. Situl are o suprafață de 2.569 ha și o importanță ridicată pentru Spermophilus 

citellus și Lutra lutra dar și pentru speciile de amfibieni Bombina bombina și Triturus cristatus. 

Din punct de vedere administrativ situl este situat pe două regiuni administrative (vezi Fig.): 

75% Vaslui și 25% Galați; Situl nu are plan de management. 

 
        Fig. 36: ROSCI0360 Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbovățului (activități agricole) 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Speciile de faună enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: 

  Mamifere: Spermophilus citellus, Lutra lutra, Mustela eversmannii. 
  Amfibieni și reptile: Triturus cristatus, Bombina bombina, Emys orbicularis.  
  Pești: Rhodeus sericeus amarus, Cobitis taenia, Sabanejewia aurata. 
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Fig. 37: Localizarea sitului de interes comunitar ROSCI 0360 Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbovățului 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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 ROSCI0178 Pădurea Torcești 

Situl este localizat în lunca veche a Bârladului la o altitudine de 20-35m, pe depozite aluviale, 

pe teritoriul județului Galați (vezi Fig. 137). Situl este compus din subparcelele silvice 19 la 25 din 

unitatea de producție II Torcești, Ocolul Silvic Tecuci, Direcția Silvica Galați. Organismul 

responsabil pentru managementul sitului este Ocolul silvic Tecuci și Direcția Silvică Galați. 

Teritoriul Pădurii Torceşti este constituit din formaţiuni sedimentare monoclinale pe un 

fundament diferit precum argile, nisipuri cu intercalaţii de cinerite andezitice. În extremitatea 

sudică, peste acestea urmează depozite ponţiene şi daciene, pe depozite nisipoase ale pliocenului, 

este larg răspândită eroziunea torenţială, iar alunecările de teren sunt mai puţin răspândite.  

Diversitatea litologică, geomorfologică, a condiţiilor climatice și a vegetaţiei a dat naştere unei 

game variate de soluri în cadrul Sitului de Importanţă Comunitară Pădurea Torceşti.  

 
Fig. 38: Păduri cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia în situl 

Pădurea Torcești 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Principalele tipuri de sol prezente sunt solurile cu evoluţie întârziată (cernoziomuri subţiri de 

pantă şi regosoluri), prezente pe versanţii cu procese geomorfologice actuale active, solurile 

aluviale, hidromorfe (lăcovişti) şi halomorfe (sărături) acoperite cu vegetaţie adecvată, prezente în 

luncile Bârladului și ale afluenţilor principali. 
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Fig. 39: Localizarea sitului de interes comunitar ROSCI 0178 Pădurea Torcești 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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Importanța sitului este dată de prezența habitatului Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, 

Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion 

minoris). 

Se remarcă 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. angustifolia și sporadic F. 
pallisiae; trei specii de ulmi indigeni: U. procera, U. minor și mai rar Ulmus laevis,);  

 prezența regenerării naturale a speciilor arborescente edificatoare pentru habitat (stejar, 
frasini și ulmi).  

În porțiunile depresionare (foste brațe inundabile din vechea albie a Bârladului) apar insule de 

plop alb (Populus alba) și cenușiu (Populus x canescens). Există porțiuni unde subarboretul este 

foarte bine dezvoltat asigurând o bună protecție a solului.  

Din punct de vedere a vegetației, în marea majoritatea situl prezintă un grad de închidere al 

coronamentului de 70-80%. 

Speciile principale de subarboret sunt reprezentate de: păducel (Crataegus monogyna), sânger 

(Cornus sanguinea),lemn căinesc (Ligustrum vulgare),  măceș (Rosa canina), salba moale 

(Euonymus europaeus), alun (Corylus avellana), socul negru (Sambucus nigra), curpenul de pădure 

(Clematis vitalba) și izolat spinul cerbului (Rhamnus catharticus).  

În parcela 20 apare un ochi de apă (cursul vechi al râului Bârlad) de cca. 3000 m2 cu 

vegetație specifică. 
Fig. 40: Curs vechi al râului Bârlad - situl Pădurea  

 

Sursă: Sursă proprie arhivă personală 
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În sit întâlnim următoarele tipuri de plante: 

a)Plante din Lista Roșie Europeană: Fritillaria orientalis. 

b)Plante din Lista Roșie Națională: Allium guttatum, Cephalanthera rubra, Dianthus 

capitatus,  Dianthus guttatus, Dianthus kladovanus, Delphinium fissum, Dictamnus albus ssp. 

albus, Epipactis helleborine, Frittilaria tenella gelwesii, Leucojum aestivum, Neottia nidusfavis, 

Orchis morio, Platanthera bifolia, Serratula wolffii.  

Fauna sitului este cea specifică zonei Câmpiei Tecuciului, animale care populează pădurile 

de amestec-stejar, ulm, frasin. Deși nu se permite conturarea unor teritorii individuale datorată 

suprafeței reduse a acestui sit, gradul mare de neutralitate şi lipsa activităților antropice atribuie 

sitului un rol important ca zona de refugiu, hrănire, reproducere şi creșterea puilor. Cele mai 

importante specii faunistice, sunt reprezentate de avifaună, herpetofaună şi entomofaună. 

Mamiferele de talie mare sunt reprezentate prin 4 specii identificate: mistreţul - Sus scrofa 

L.; căpriorul - Capreolus capreolus; iepurele de câmp - Lepus europaeus; vulpea - Vulpes vulpes.  

 
Fig. 41: Căpriorul - Capreolus capreolus în situl Pădurea Torcești 

 
Sursă: AJVPS 

 

Gestionarea faunei cinegetice se face în baza contractelor încheiate cu autoritatea statului, 

conform Legii nr. 407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic. În afară de aceste 

specii de talie relativ mare şi bine cunoscute, deosebit de importante sunt o serie de mamifere de 

talie mică şi mijlocie. Mamiferele mici rozătoare sunt slab reprezentate, prezenţa lor mai numeroasă 

fiind semnalată la limita zonei forestiere cu terenurile agricole sau cu pajiştile din imediata 

vecinătate. Speciile de mici rozătoare nu sunt de importanţă deosebită, nefiind listate în 
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Directiva 92/43/EEC acestea fiind specii cu conservare redusă precum şoarecele de câmp - 

Microtus arvalis, şoarecele de pământ - Microtus agrestis, şoarecele de câmp - Apodemus agrarius 

şi hârciogul - Cricetus cricetus. 

 

 ROSCI0175 Pădurea Tălășmani 
Situl este situat în regiune biogeografică pontică la o altitudine cuprinsă între 168- 235 m, pe 

teritoriul județului Galați (vezi Fig. 152). 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. Pădurea se află în proprietatea 

statului. 

 
Fig. 42: Pădure de stejar și carpen în situl Pădurea Tălășman 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Relieful sitului este cel de tip colinar, cu dealuri prelungi, desfășurate între văi paralele. 

Straturile geologice sunt reprezentate de nisipuri, pietrișuri, argile și loessuri datate încă din pliocen. 

Habitatul natural de pădure cuprinde speciile Quercus robur, Fagus orientalis, Fraxinus excelsior, 

Acer campestre și Tilia cordată din zona de deal și 23 de exemplare marcate de arbori seculari din 

specia Fagus orientalis (specie rară în această zonă). Asociațiile de specii ierboase specifice sunt 
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reprezentate de pădurile de deal: Corydalis sp., Isopyrum sp., Anemone sp., Geranium sp., 

Pulmonaria sp., Symphitum sp.; cu floră endemică - Galanthus graecus (ghiocel balcanic).  

Speciile importante de floră și faună sunt reprezentate de: Bufo bufo, Hyla arborea,  Dryomys 

nitedula, Muscardinus avellanarius, Nannospalax leucodo. 

Calitate și importanța sitului este dată de: 

- Habitatul de pădure naturală cu Quercus robur, Fagus orientalis, Fraxinus excelsior, Acer 

campestre și Tilia cordata din zona de deal; 

- 23 de exemplare marcate de arbori seculari din specia Fagus orientalis - specie rară în această 

zonă; 

- Arborii seculari, aflați în stare bună de vegetație, existenți în masivul de pădure Talașmani 

(pădure de quercinee), sunt marcați, pentru fiecare fiind întocmită câte o fișă; 

- Speciile: Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia, Fraxinus prallisae; 

- Asociații de specii ierboase specifice pădurilor de deal: Corydalis sp., Isopyrum sp., Anemone 

sp., Geranium sp., Pulmonaria sp., Symphitum sp.; 

- flora endemică - Galanthus graecus (ghiocel balcanic). 

 
Fig. 43: Pădure de stejar și carpen în situl Pădurea Tălășman 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 
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Fig. 44: Localizarea sitului de interes comunitar ROSCI 0175 Pădurea Tălășmani 

  

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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 ROSCI0072 Dunele de nisip de la Hanu-Conachi 

Situl este situat în regiunea bioregiunea stepică și are o suprafață de 199, 3 ha, din care 17,6 

reprezintă Rezervația Naturale Dunele Hanu – Conachi și diferența de suprafață (181,7 ha) sunt 

ocupate de arborete artificiale. Din punct de vedere administrativ, aria se situează 100% pe teritoriul 

Județului Galați. 

 
Fig. 45: Zona dunelor de nisip - vegetație săracă cu elemente de floră arenicol în situl - Dunele de nisip de 

la Hanu – Conachi 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

 

 

 

 

 

 



INTERACȚIUNEA MEDIULUI CU ACTIVITĂȚE ECONOMICO-SOCIALE                                                                 
LA  NIVELUL JUDEŢULUI GALAŢI 

52 
 

 
Fig. 46: Localizarea sitului de interes comuniat ROSCI 0072 Dunele de nisip de la Hanu – Conachi  

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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Pe suprafața sitului întâlnim 2 tipuri de habitate: 

 6120* Pajiști xerice pe substrat calcaros; 

 91AA Vegetație forestier ponto - sarmatic cu stejar pufos; 

Fauna și flora caracteristică cuprinde specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 

92/43/CEE și anume: 

1. amfibieni și reptile - Emys orbicularis; 

2. nevertebrate -  Erannis ankeraria și Cerambyx cerdo;  

3. plante - Echium russicum;  

Din alte specii importante enumerăm -  faună: Bufo bufo:, Hyla arborea:, Dryomys nitedula, 

Muscardinus avellanarius; 

- floră Allium guttatum, Astragalus varius, Campanula macrostachya, Carex stenophylla, 

Delphinium fissum, Dianthus giganteiformis ssp. kladovanus, Echinops ritro ssp 

ruthenicus,  Euphorbia peplis, Galanthus elwesii, Juncus capitatus, Mollugo cerviana, 

Myriostoma, Ornithogalum orthophyllum ssp. psammophis, Paeonia peregrina, Rindera 

umbellata, Salix rosmarinifolia, Salvia Aethiopis, Syrenia cana, Syrenia montana, Viola 

hymettia 

A fost semnalată și prezența altor elemente mediteraneene ca de exemplu: Lacerta taurica și 

acarianul parazit, Leptotrombium  (hypotrombium) hasei; Coleoptere rare: Hipolia parvula, 

Anisoplia deserticale, Anomalia dubia, Crypocephalus gamma, Crasomelia marginata; dar și două 

tasocenoze de aranee: din pădurea de stejar; de pe pajiștile mezoxerofile și xerofile și de pe dunele 

de nisip. 

Sunt întâlnite specii rare și unicate în flora din Romnia: Metopobactus rayi, Gnophosa 

spinosa, Zelotes Muncus, Micaria sosiabilis, Phelegra nigra; Flora arenicola rară și endemică de tip 

submediteranian și 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. Au fost identificate, de asemenea, două tasocenoze de aranee: din pădurea de stejar; de 

pe pajiștile mezoxerofile și xerofile și de pe dunele de nisip. 
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Organismul responsabil pentru managementul sitului este R.N.P.-ROMSILVA prin Direcția 

Silvică Galați - Ocolul Silvic Hanu Conachi, care aplică planurile de amenajare, cu revizuire o dată 

la 10 ani. 

 

 ROSCI 0065 Delta Dunării   

Prima coordonată geografică a Deltei Dunării este situarea în emisfera nordică, la intersecția 

paralelei de 450 N (deci la jumătatea distanței dintre Ecuator și Polul Nord) cu meridianul de 290 E, 

aproximativ între delta propriu-zisă și Complexul lacustru Razim – Sinoie, pe Dealurile Tulcei. 

Delta Dunării este situată pe teriorul județului Galați (<1%), județul Tulcea și județul Constanța. 

(vezi Fig.) 

Pe cei 2.860 km lungime și 817.000 km2 bazin hidrografic, are o desfășurare latitudinală, de 

la influențe ușor oceanice, în vest, la cele continentale, ambele făcând parte din climatul temperat. 

Această poziție a Dunării, cu drenarea prin afluenții săi, a două formațiuni muntoase – cele mai 

importante în Europa – Alpii și Carpații, are influențe uneori până la determinare, a regimului 

hidrologic în zona de vărsare, adică asupra deltei. Sub aspect biogeografic, teritoriul Deltei Dunării 

se află situată în marea regiune palearctică (ce cuprinde întreaga Europa, partea de nord a Africii și 

Asia fără India și Indochina), subregiunea euromediteraneană. Sub aspect fitogeografic se 

încadrează în provincia danubiano-pontică, formând o unitate proprie, și anume districtul Delta 

Dunării.  

Sub aspectul zoogeografic al faunei de apă dulce, subregiunea euromediteraneană este 

divizată în provincia ponto-caspică, districtul nord-ponto-caspic, iar în ceea ce privește Marea 

Neagră, aici se întâlnesc specii aparținând atât regiunilor marine litorale cât și celor pelagice. 

Delta Dunării, în comparație cu alte delte ale Europei și chiar ale Terrei, a păstrat o 

biodiversitate mai ridicată, respectiv, un număr mare de  specii dintr-o mare diversitate de unități 

sistematice, începând de la plantele inferioare (unicelulare) și până la cele superioare (cormofite), 

de la animalele unicelulare (protozoare) și până la vertebratele cele mai evoluate (mamifere).  

Până acum au fost inventariate 1.642 specii de plante și 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 și 34 specii  de mamifere. Amintim dintre plante – endemitele 

Centaurea pontica și 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 - nasicornul (Oryctes nasicornis), mantodeul Empusa 

fasciata și ortopterul Saga pedo.  
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Fig. 47: Localizarea sitului de interes comunitar ROSCI 0065 Delta Dunării 

 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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Dintre amfibieni, brotăcelul (Hyla arborea) este deosebit de numeros aici. Păsările sunt bine 

reprezentate, unele protejate (pelican comun și pelican creț, lebăda cucuiat, egreta mare și egreta 

mică, stârcul galben, stârcul lăptar, avozeta, piciorongul, rața cu perucă, gâsca cu gât roșu și multe 

altele). Majoritatea sunt cuibăritoare în zonă.  

Cuprinde peste 1.900 specii de cormofite (reprezentând peste 50 % din flora întregii țări), 

flora Deltei Dunării și a Complexului lagunar Razim – Sinoie este mai sărac (779 specii), 

cuprinzând în majoritatea lor taxoni cu areal larg: elemente eurasiatice – cca 30 %; continental-

eurasiatice – cca 15 %; cosmopolite – cca 10 %). Majoritatea speciilor sunt hidrofile (acvatice), 

higrofile (palustre), psamofile (adaptate la zone nisipoase) și halofile (de sărătură). Comparând 

numărul de specii din diferite familii de angiosperme observate în Delta Dunării, se constată că, 

numărul speciilor semnalate de literatura de specialitate (total 995 specii) este mai mare decât cel al 

taxonilor observați în perioada 1991 – 1996 (total 729 specii).  

Din punct de vedere al tipului de proprietate, o mare parte din suprafața deltei aparține 

Administrației Rezervației Delta Dunării. Suprafețele de pășunat și cele agricole aparțin 

comunităților locale, în rest, situația suprafețelor concesionate nu se cunoaște în detaliu. Pădurile și 

plantațiile, constituie în majoritate fond forestier, proprietate de stat, fiind administrate de Direcția 

Silvică Tulcea.  
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 ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior 

Situl Lunca Siretului Inferior cuprinde albia majoră a râului în aval de Adjudul Vechi și 

Homocea, până în amonte de Municipiul Galați la care se adaugă mici porțiuni de terasă (de ex. 

trupul de pădure Hanu Conachi), precum și partea inferioară a luncii unor afluenți ai Siretului (ex. 

Râul Trotuș, în aval de Urechești, Râmnicu Sărat, Suha, Bârlădel, Buzău).  
 

Fig. 48: Lunca Siretului Inferior în zona Ivești

  
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Situl se întinde pe teritoriul județelor Bacău (porțiunea superioară a sitului situată pe Răul 

Trotuș), Vrancea, Buzău, Brăila și Galați. Situl se suprapune peste SPA Lunca Siretului Inferior, 

administrată de către Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice. 

Principalele clase de habitate identificate în sit sunt: ape dulci continentale  (stătătoare, 

curgătoare) - 45 %; Pajiști seminaturale umede, preerii mezofile - 18%; Culturi cerealiere extensive 

- 5%; Alte terenuri arabile - 5 %; Păduri caducifoliate - 25 %; Alte terenuri (inclusiv zone urbane, 

rurale, de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)- 2%.  

Situl este localizat preponderent în lunca inundabilă a Siretului, o luncă joasă, cu relief 

predominant plan, tânăr, format din depuneri aluviale. Substratul geologic este reprezentat de argile, 

nisipuri și chiar pietrișuri în partea superioară, de vârstă cuaternară, care se prezintă sub formă de 

straturi suprapuse orizontal. Rețeaua hidrologică este reprezentată de Răul Siret și de afluenții 

acestuia.  
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Regimul hidrologic al râului se caracterizează prin revărsări periodice, în principal în lunile 

februarie-martie, aprilie-iunie și noiembrie. Aceste revărsări au influență directă asupra vegetației 

forestiere. În zona de terasă, regimul hidrologic al râului nu influențează vegetația forestieră. 

Climatul variază dinspre amonte înspre aval, fiind caracteristic etajului colinar în partea superioară 

a sitului și stepei, în partea mijlocie și inferioară a sitului. Solurile sunt preponderent soluri aluviale 

(aluviosol), iar pe terase apar molisoluri (cernoziomuri). 

Fauna și flora cuprind specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE, și 

anume: mamifere - Lutra lutra și Spermophilus citellus;  

 amfibieni și reptile - Emys orbicularis, Triturus cristatus și Bombina bombina; 

 nevertebrate - Lucanus cervus și Vertigo angustior. 

Ihtiofauna cuprinde  specii  enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE - Aspius 

aspius, Cobitis taenia, Gobio kessleri, Gobio albipinnatus, Gymnocephalus schraetzer, Misgurnus 

fossilis, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, Sabanejewia aurata,  Zingel streber, Zingel 

zingel.  

În ceea ce privește relațiile cu alte  sitului cu alte arii protejate desemnate la nivel național 

sau regional:  

 2.412 - Rezervație naturală Balta Tălăbasca; 

 2.827 - Rezervație naturală Pădurea Neagră; 

Organismul responsabil pentru managementul sitului este Regia Națională a Pădurilor – 

Direcția Silvica Focșani. 
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Fig. 49. Localizarea sitului de interes comunitar ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior 

  

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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B. Siturile Speciale de Conservare Avifaunistică din județul Galați 

În județul Galați întâlnim 5 SPA - uri declarate prin H.G. nr. 971/2011 de modificare și 

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. 

 

 ROSPA0121 Lacul Brateș 

Situl de protecţie specială avifaunistică Lacul Brateş se situează în partea de est a 

municipiului Galați (vezi Fig. 181) fiind localizată prin coordonatele: longitudine 28.131944 și 

latitudine 45.511389 cu o suprafaţă de 15.681,7 hectare.  

 
Fig. 49: Lacul Brateș în zona Galați 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Situl se încadrează în regiunea biogeografica stepică. La sud este mărginit de Dunăre, la sud-

vest de municipiul Galați, la nord de SPA-ul Lunca Prutului - Vlădești - Frumușița iar la est de râul 

Prut (vezi Fig. 181). Cuprinde terenuri agricole, ape stătătoare, mlaștini și păduri de luncă. Actualul 

lac este doar o mică parte din vechiul lac Brateș, care a fost în cea mai mare parte desecat. 

Calitate și importanță:  Situl se califică pentru populațiile speciilor: Anser albifrons, Branta 

ruficollis, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Falco vespertinus, Pelecanus onocrotalus.  
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Fig. 50: Localizarea sitului de protecție avifaunistică ROSPA 0121 Lacul Brateș 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 

 

 

 

 



INTERACȚIUNEA MEDIULUI CU ACTIVITĂȚE ECONOMICO-SOCIALE                                                                 
LA  NIVELUL JUDEŢULUI GALAŢI 

62 
 

 

Tabel 2.7: Localizarea sitului ROSPA0121 Lacul Brateș 

Coordonatele sitului Altitudine 
(m) Regiunea biogeografica 

Latitudine Longitudine Min. Max. Med. Alpină Continentală Panonică Stepică Pontică 
N  45.5113

89 E 28.131944 0 54 1  X X 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor  

 
Tabel 2.8: Tipuri de habitate în  cadrul ROSPA 0121 – Lacul Brateș 

Cod                     %     CLC              Clase de habitate  
N06  18  511, 512  Râuri, lacuri  
N12  76  211 -213  Culturi (teren arabil) inclusiv culturi 

cu rotație cu dezmiriștire 
N16  6  311  Păduri de foioase caducifoliate 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor  

 

 
Tabel nr. 2.9: Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC  

Cod Specie Populație 
Rezidența  

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 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor  

 

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. 
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Tabel nr. 2.10: Specii 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 
A459 Larus cachinnans  - - - 3000-4000i C B C C 
A179 Larus ridibundus  - - - 1000-1200i C B C C 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor  

 

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. 

 
Fig. 51: Lacul Brateș în zona Galați (vegetație de stuf, papură ș.a.) 

 

 
 Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

 



INTERACȚIUNEA MEDIULUI CU ACTIVITĂȚE ECONOMICO-SOCIALE                                                                 
LA  NIVELUL JUDEŢULUI GALAŢI 

64 
 

 

 

 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior 

Situl este situat în regiunile biogeografice continentală și stepică la o altitudine cuprinsă între 

47-302 m (Fig. 190). Situl se suprapune peste SPA-ul Lunca Siretului Inferior, administrată de către 

Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice.  

Situl este localizat preponderent în lunca inundabilă a Siretului, o luncă joasă, cu relief 

predominant plan, tânăr, format din depuneri aluviale.  Local apar grinduri, japșe, privaluri, 

depresiuni. Altitudinea variază de la 5 m, în partea inferioară a sitului, la cca. 300 m în partea 

superioară a sitului, pe Râul Trotuș.  

Substratul geologic este reprezentat de argile, nisipuri și chiar pietrișuri în partea superioară, 

de vârstă cuaternară, care se prezintă sub formă de straturi suprapuse orizontal.  

 
Fig. 52: Râul Siret (sat Independența) 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Rețeaua hidrologică este reprezentă de Râul Siret și de afluenții acestuia. Regimul hidrologic 

al râului se caracterizează prin revărsări periodice, în principal în lunile februarie martie, aprilie 

iunie și noiembrie. Climatul variază dinspre amonte înspre aval, caracteristic etajului colinar în 

partea superioară a sitului și stepei, în partea mijlocie și inferioară a sitului. Solurile care predomină 

sunt soluri aluviale iar pe terase apar molisoluri (cernoziomuri). 
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Principalele tipuri de habitate sunt reprezentate de: cursurile de apă din zonele din zonele de 

câmpie, până la cele montane, pajiști aluviale din Cnidion dubii, păduri ripariene mixte cu specii de 

stejar, râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion, vegetație de silvostepă 

eurosiberiană cu Quercus ssp, zăvoaie cu Salix alba și Populus alba, și păduri aluviale cu Alnus 

glutinosa și Fraxinus excelsior. 

Situl are o importanță ridicată datorită prezenței speciilor de pești reofili aproape neafectați de 

activitățile antropice, dar și datorită ariilor sale protejate: Balta Potcoava și Balta Tălăbasca. Balta 

Potcoava este un lac de curs părăsit al Siretului (sau de meandru). Nu a putut fi desecat în urma 

acțiunii de îndiguirea luncii Siretului inferior, datorită suprafeței și adâncimii mari și datorită 

legăturii strânse cu stratul de ap freatic. Între balta Potcoava și râul Siret se află păduri de luncă. 

 
Fig. 53: Localizarea sitului ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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Flora de luncă joasă inundabilă este intens reprezentată de asociații vegetale specifice din 

genurile Pragmites, Thypha, Nimphoides, Scirpus ș.a. 
 

 

Fig. 54: Vegetație de luncă în Balta Potcoava (pipirig, stuf ș.a) 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE (Lutra lutra, 

Spermophilus citellus), Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 

92/43/CE (Emys orbicularis, Triturus cristatus,  Bombina bombina. Specii de pești enumerate în 

anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE (Aspius aspius, Cobitis taenia,  Gobio kessleri, Gobio 

albipinnatus, Gymnocephalus schraetze.) Specii de nevertebrate (Lucanus cervus, Vertigo 

angustior) 

Specii de păsări  enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC sunt: Alcedo 

atthis, Ardea purpurea, Ardeola ralloides,  Aythya nyroca, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, 

Ciconia ciconia,  Circus aeruginosus, Cygnus Cygnus, Egretta alba, Egretta garzetta, Gelochelidon 

nilotica,  Glareola pratincola, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Lanius minor, Larus minutus, 

Nycticorax nycticorax, Pelecanus onocrotalus,  Platalea leucorodia, Recurvirostra avosetta, Sterna 

hirundo. 

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I a Directivei Consiliului 

2009/147/EC sunt: Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas Penelope, Anas platyrhynchos, 

Anas querquedula, Anas strepera, Anser anser, Aythya ferina, Aythya fuligula, Buteo buteo, 

Chlidonias leucopterus, Cygnus olor, Falco tinnunculus, Fulica atra, Larus cachinnans, Limosa 
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limosa, Merops apiaster, Phalacrocorax carbo, Podiceps cristatus, Tadorna tadorna, Tringa 

erythropus, Tringa tetanus, Vanellus vanellus, Larus ridibundus. 

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I a Directivei Consiliului 

2009/147/EC sunt: Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas Penelope, Anas platyrhynchos, 

Anas querquedula, Anas strepera, Anser anser, Aythya ferina, Aythya fuligula, Buteo buteo, 

Chlidonias leucopterus, Cygnus olor, Falco tinnunculus, Fulica atra, Larus cachinnans, Limosa 

limosa, Merops apiaster, Phalacrocorax carbo, Podiceps cristatus, Tadorna tadorna, Tringa 

erythropus, Tringa tetanus, Vanellus vanellus, Larus ridibundus. 

 

 ROSPA0130 Mața – Cârja - Rădeanu 

Situl este situat în bioregiunea stepică pe teritoriul județului Galați (vezi Fig 223) și are o 

suprafață de 5.735 ha. Prezintă altitudini absolute sub 10 m, cu relieful în general plan, cu o pantă 

continuă de la nord spre sud. Terenul este înclinat transversal spre râul Prut cu un aspect general de 

depresiune largă.  În această zonă s-a amenajat Complexul Piscicol Cârja - Mața - Rădeanu în zona 

de confluență cu Elanul (1.517 ha), însă cuprinde mai multe bălți, dintre care și Balta Sovârca.  
 

Fig. 55: Balta Șovârca din situl Mața Cârja – Râdeanu  

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Vegetația palustră este reprezentată de specii ale genurilor Carex, Juncus, Phragmites și 

Typha.   



INTERACȚIUNEA MEDIULUI CU ACTIVITĂȚE ECONOMICO-SOCIALE                                                                 
LA  NIVELUL JUDEŢULUI GALAŢI 

68 
 

Acest complex are plan de management propriu realizat de proprietari/contractori: S.C. Salvia 

S.R.L., S.C. OCPET S.R.L. Bârlad și S.C. PESCO S.R.L.   

În prezent nu există plan de management unitar, însă în cadrul programului ”Restaurarea 

ecologică a Parcului Natural Lunca Joasă Prutului Inferior”, finanțat de Comisia Europeană, 

Agenția Regională de Protecție a Mediului Galați are obligația elaborării planului de management 

integrat în conformitate cu cerințele directivelor europene Păsări (79/409/EEC) și Habitate 

(92/43/EEC). 

Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC: Pelecanus 

onocrotalus, Ciconia ciconia, Milvus migrans, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Aquila heliaca, 

Phalacrocorax pygmeus, Ciconia nigra, Ixobrychus minutus, Egretta garzetta, Platalea leucorodia, 

Branta ruficollis, Tadorna ferruginea, Caprimulgus europaeus, Chlidonias hybridus, Plegadis 

falcinellus, Nycticorax nycticorax, Lanius minor, Lanius collurio, Haliaeetus albicilla, Egretta 

alba, Botaurus stellaris, Aythya nyroca, Ardeola ralloides,  Ardea purpurea, Alcedo atthis. 

Specii de păsări migrație regulată nemenționate în anexa I a Directivei Consiliului 

2009/147/EC: Anas crecca, Streptopelia decaocto, Phalacrocorax carbo, Anas strepera, Anas 

platyrhynchos, Anas querquedula, Aythya ferina, Buteo buteo, Fulica atra, Vanellus vanellu, 

Numenius arquata, Tringa erythropus, Tringa totanus, Larus ridibundus, Larus cachinnans, 

Merops apiaster, Podiceps nigricollis, Ardea cinerea, Cygnus olor, Aythya marila, Anas penelope, 

Tadorna tadorna, Limosa limosa, Charadrius dubius, Anser anser.  

 
Fig. 56: Lebăda mută - Cygnus olor în situl Mața Cârja – Rădeanu  

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 
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Situl se suprapune cu rezervația naturală Lunca joasă a Prutului, Rezervația naturală Lacul 

Pochina și Parcul natural Lunca Joasă a Prutului Inferior. 

 
Fig. 57: Localizarea sitului de interes comunitar ROSPA 0130 Mața - Cârja – Rădeanu

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 

 

 ROSPA0070 Lunca Prutului – Vlădești - Frumușița 
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Situl este situat în bioregiunea stepică (județul Galați - vezi Fig. ) cu o  altitudinea ce nu 

depășește 20 de metrii. Microrelieful este reprezentat de forme de acumulare (grinduri) și forme 

negative (foste lacuri, gârle, bălți și mlaștini). În cadrul luncii se disting grinduri exterioare și 

grinduri interioare (intergrinduri) formate de-a lungul fostelor privale și alcătuite din texturi fine și 

în mai mică măsură din texturi mijlocii. Din punct de vedere geologic, în profunzime prezintă 

formațiuni cristaline și magmatice; în cuvertura se pot contura ciclurile sedimentare (permian - 

triasic inferior, jurasic - cretacic - eocen și badenian superior - Romanian). 

Situl este inclus în Parcului Natural Lunca Joasă Prutului Inferior. În prezent, nu există un 

plan de management unitar, dar în conformitate cu prevederile proiectului LIFE05NAT/RO/000155 

”Restaurarea ecologică a Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior”, finanțat de Comisia 

European, Agenția Regională de Protecție a Mediului Galați are obligația elaborării planului de 

management integrat în conformitate cu cerințele directivelor europene Păsări (79/409/EEC) și 

Habitate (92/43/EEC). 

 
Fig. 58:  Râul Chineja în Lunca Prutului – Vlădești - Frumușița  

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 
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Fig. 59:  Localizarea sitului de protecție avifaunistică ROSPA 0070 Lunca Prutului Vlădești – Frumușița 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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Situl este important pentru iernat pentru următoarele specii: rate, gâște. Situl deține o varietate 

mare de specii protejate grupate astfel: 

I) număr de specii din anexa 1 a Directivei Pasări: 29; 

II) număr de alte specii migratoare, listate în anexele Convenției asupra speciilor migratoare: 

23; 

II) număr de specii periclitate la nivel global: 4; 

Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC: Aythya nyroca, 

Coracias garrulus, Phalacrocorax pygmeus, Alcedo atthis, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, 

Botaurus stellaris, Chlidonias hybridus, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Dendrocopos 

medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Egretta garzetta, Falco columbarius, Falco 

peregrinus, Haliaeetus albicilla, Himantopus himantopus, Lanius collurio, Nycticorax nycticorax, 

Pandion haliaetus, Picus canus, Plegaadis falcinellus, Recurvirostra avosetta, Sterna hirundo, 

Branta ruficollis, Falco vespertinus, Ixobrychus minutus, Lanius minor, Philomachus pugnax, 

Pelecanus onocrotalus, Tringa glareola, Platalea leucorodia, Cygnus cygnus.  

Situl este important în perioada de migrație pentru speciile: Phalacrocorax pygmeus, Ciconia 

ciconia, Pelecanus onocrotalus, Pandion haliaetus, Recurvirostra avosetta, Haliaeetus albicilla, 

Himantopus himantopus, Limosa limosa. 

 
Fig. 60: Egreta sp. (Egreta mare și Egreta mică în zona Vlădești) 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 
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 ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim – Sinoie  

Delta Dunării reprezintă teritoriul cuprins între prima bifurcație a Dunării (Ceatalul Chiliei), 

mărginit la est de litoralul Mării Negre, la nord de brațul Chilia și la sud de complexul lacustru 

Razim Sinoie (vezi Fig. 245). Delta Dunării propriu-zisă este cea mai mare componentă a sitului și 

are o suprafață totală de circa 4.178 kmp, din care cea mai mare parte se găsește pe teritoriul 

României, adică 3.510 kmp, reprezentând circa 82%, restul fiind situat pe partea stângă a brațului 

Chilia, inclusiv delta secundară a acestuia, în Ucraina. În Delta Dunării se pot distinge două mari 

sectoare - delta fluviatilă și delta fluvio-maritimă.   

Delta fluvială reprezintă partea cea mai veche din spațiul deltaic, ce s-a format într-un fost 

golf al Dunării. Principala sa caracteristică o reprezintă suprafața relativ mare a grindurilor fluviale, 

în timp ce ariile depresionare sunt mai mici și cu multe lacuri (de asemenea de mici dimensiuni), 

aflate într-un grad înaintat de colmatare. Delta fluvio-maritimă se desfășoară între aliniamentul 

grindurilor maritime Letea - Caraorman - Crâsnicul în vest și țărmul mării în est. Cuprinde, pe lângă 

grindurile maritime Letea, Caraorman și Sărăturile un important complex lacustru (Roșu - Puiu) și 

suferă modificări importante la contactul cu Marea Neagră. 

La sud de Delta propriu-zisă se desfășoară până la capul Midia, Complexul Lagunar Razim-

Sinoie. Clima Deltei Dunării se încadrează în climatul temperat-continental cu influențe pontice. 

Regimul termic (temperatura aerului) are valori moderate cu o ușoară creștere de la vest spre est. 

Cantitatea mare de căldură este dată de durata medie anuală de strălucire a soarelui care este de cca. 

2.300-2.500 ore, iar radiația solară globală însumează anual 125- 135 kcal/cm2, fiind printre cele 

mai mari din țară. 

În ceea ce privește calitatea și importanță: 

• deltă unica din lume, declarată rezervație a biosferei; 

• an de constituire: 1990; 

• suprafața 580.000 ha - 2,5 % din suprafața României (locul 22 între deltele lumii și locul 3 

în Europa, după Volga și Kuban); 

•  una dintre cele mai mari zone umede din lume - ca habitat al păsărilor de apă; 

• cea mai întinsă zonă compact de stufărișuri de pe planetă;  

•  muzeu viu al biodiversității, 30 tipuri de ecosisteme; 

• o bancă de gene naturală, de valoare inestimabilă pentru patrimoniul natural universal. 

Complexul lagunar Razim – Sinoe  este o componentă a rezervației și este situat în sudul 

Delta Dunării. Ocupă o suprafață totală de cca 1.145 km2 din care suprafața lacurilor este de 863 

km2. Situl ROSPA 0031 găzduiește efective importante ale unor specii de pasări protejate. Situl este 
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deosebit de important pentru următoarele populații de specii cuibăritoare: Pelecanus crispus, 

Pelecanus onocrotalus, Aythya nyroca, Falco vespertinus, Phalacrocorax pygmeus, Plegadis 

falcinellus, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax, Egretta alba, Recurvirostra avosetta, Ardeola 

ralloides, Sterna albifrons, Porzana porzana, Haliaeetus albicilla, Sterna hirundo, Larus 

melanocephalus, Himantopus himantopus, Glareola pratincola, Platalea leucorodia, Ixobrychus 

minutus, Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybridus, Circus aeruginosus, Ardea purpurea, 

Botaurus stellaris, Coracias garrulus, Alcedo atthis, Gelochelidon nilotica.  

Situl este important în perioada de migrație pentru speciile: Phalacrocorax pygmeus, 

Gelochelidon nilotica, Larus minutus, Sterna caspia, Sterna sandvicensis, Philomachus pugnax, 

Recurvirostra avosetta, Himantopus himantopus, Charadrius  alexandrinus, Puffinus yelkouan, 

Aquila pomarina, Phalaropus lobatus, Larus genei, Pluvialis apricaria, Tringa stagnatilis, Tringa 

erythropus, Limosa limosa, Larus ridibundus, Numenius arquata, Calidris minuta, Anas clypeata, 

Calidris alpina, Calidris ferruginea, Phalacrocorax carbo, Tringa totanus, Tringa nebularia, 

Vanellus vanellus, Larus canus, Gallinago gallinago, Calidris alba, Anas crecca, Calidris 

temminckii, Arenaria interpres, Chlidonias leucopterus, Charadrius hiaticula, Charadrius dubius, 

Anser fabalis, Anas querquedula, Tringa ochropus, Anas acuta, Larus cachinnans, Larus fuscus, 

Lymnocryptes minimus, Mergus serrator, Limicola falcinellus. 

Situl este important pentru iernat pentru următoarele specii: Anser erythropus, Aquila clanga, 

Branta ruficollis, Phalacrocorax pygmeus, Cygnus cygnus, Egretta alba, Mergus albellus, Falco 

columbarius, Netta rufina, Aythya ferina, Aythya fuligula, Anser anser. 

Din punct de vedere administrativ situl este situat pe 2 regiuni administrative: 

 Constanța (9%); 

 Tulcea (89%); 

 Galați (<1). 
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Fig. 61: Localizarea sitului de protecție avifaunistică ROSPA 0031 Delta Dunării și Complexul Razim - Sinoe

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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2.1.1.2.  Rezervațiile naturale 

 2408 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 (vezi Fig. 247), cu o suprafață de 20 ha. 

Poate fi întâlnit plopul secular canadian, cu vârsta de cca. 135 ani, pe o înălţime mai mare de 45 de 

metri. Zona de rezervaţie cu arbori seculari o găsim în imediata apropiere a Casei de copii Tihuleşti.   

Specii prezente: floră endemică de Galanthus graecus (ghiocel balcanic.) 23 exemplare 

marcate de arbori seculari din specia Fagus orientalis.  

Pădurea Tălăşmani se suprapune cu situl de importanţă comunitară ROSCI0175 Pădurea 

Tălăşmani (53 ha), aflat în custodia consorțiului format din Asociaţia Human Nature Galați, 

Direcţia Silvică Galaţi și Asociaţia Judeţeană a Pescarilor Sportivi Galați. 

 
Fig. 62: Rezervația naturală Pădurea Tălășmani 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 
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Fig. 63: Localizarea rezervației 2408 Pădurea Tălășmani 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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 2402 Rezervația naturală Dunele de nisip de la Hanu Conachi 

Situl are o suprafață totală de 199,3 ha și este situat în regiunea biogeografică stepică pe 

teritoriul județului Galați (vezi Fig. 260). Rezervația Hanu Conachi este amplasat la contactul a două 

unități geomorfologice (Câmpia Tecuciului cu Câmpia Siretului inferior), pe depozite holocene 

(cuaternar) reprezentate de depozite aluviale cu stratificație încrucișat, nisipuri și loessuri.  

Relieful se prezintă sub formă de dune, cu altitudinii variabile de origine fluviatil și eolian. 

Tipurile de habitat prezente în sit sunt:  

 pajiști xerice pe substrat calcaros; 
 vegetația forestieră ponto - sarmatică cu stejar pufos. 

Rezervația cuprinde patru stațiuni alese după criterii tipologice: 

 1. Pădure de stejar cu păducel și salcâm având un covor vegetal bine dezvoltat; 

2. Asociații de coada șoricelului și secară; 

3. Pâlcuri de mesteacăn și asociații de Brometem tectori;  

4. Zona dunelor propriu-zise cu vegetație săracă cu elemente de floră arenicolă. 

 
Fig. 64: Vegetație arenicolă în rezervația Dunele de nisip de la Hanu – Conachi  

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 
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Conține habitate de pădure de foioase de Robinia pseudaccacia, Quercus pedunculiflora, Q. 

Robur, arbori seculari de Quercus robur și Betula pendula (relicve glaciare), specii rare unicate în 

fauna din România (Metopobactus rayi, Gnophosa spinosa, Zelotes Muncus, Micaria sosiabilis, 

Phelegra nigra), flora arenicolă rară și endemică de tip submediteranian și pontică specifică dunelor 

nisipoase fluviatile: Dianthus capitatus, D. deserti, D. pallens, D. polymorphus, Polygonium 

arenarium, P. patulum, Secale silvestre, Holoschoenus vulgaris, Corispermum nitidum, Festuca 

vaginata, F. valesiaca, Salix rosmarinifolia, Nepeta ucrainica, Dicthamus albus. În sit mai întâlnim 

elemente faunistice pontice și mediteraneene, unicate în Moldova și foarte rare în România, cum 

este: șopârla de nisip (Eremias arguta), coleoptere rare: Hipolia parvula, Anisoplia deserticale, 

Anomalia dubia, Crypocephalus gamma, Crasomelia marginata; dar și două tasocenoze de aranee: 

din pădurea de stejar; de pe pajiștile mezoxerofile și xerofile și de pe dunele de nisip. 

Flora și fauna este formată din specii de plante, amfibieni, reptile și nevertebrate  enumerate 

în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: (Emys orbicularis), nevertebrate (Erannis 

ankeraria, Cerambyx cerdo), plante (Echium russicum), dar și alte specii importante (Bufo bufo, 

Hyla arborea, Dryomys nitedula, Muscardinus avellanarius, Allium guttatum,  Astragalus varius, 

Campanula macrostachya, Carex stenophyll, Delphinium fissum Dianthus giganteiformis ssp. 

kladovanus, Echinops ritro ssp., ruthenicus, Euphorbia peplis ș.a.). 

 
Fig. 65: Dinathus sp. în rezervația Dunele de nisip de la Hanu – Conachi 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

În ceea ce privește planul de management, Direcția Silvică Galați aplică planurile de 

amenajare, care se revizuiesc o dată la 10 ani. 
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Fig. 66: Localizarea rezervației 2402 Dunele de nisip de la Hanu – Conachi 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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 2408 Pădurea Fundeanu 

Rezervaţia naturală este situată pe teritoriul administrativ al comunei Drăguşeni (vezi Fig.), la 

vest şi nord–vest de sat Fundeanu, amplasată în masivul de pădure Adam din satul Fundeanu, 

comuna Drăguşeni. Rezervația se află în raza Unității de Producție III Fundeanu, localizată în 

parcele (u.a.) 32B, 33A,B pe o suprafață de 52,1 ha. 

 Rezervația are un habitat de pădure naturală de foioase. Este renumită prin faptul că, aici se 

găsesc arbori din specia Querqus dalechampii în vârstă de 120-125 ani, arboretul cel mai bătrân din 

această specie în arealul cel mai sudic din Moldova.   

 
Fig. 67: Habitatul de tufărișuri în rezervația Pădurea Fundeanu 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Întâlnim exemplare de frasin comun, jugastru, ulm de câmp. Din speciile de subarboret se 

protejează darmoxul care este foarte rar în această zonă. Specii de faună prezente sunt:Sus scrofa, 

Cap reolus capreolus, Lepus europeus, Vulpes vulpes, Meles meles, Accipiter nisus, Phasianus 

colchicus, Cuculus canorus, Upupa epops, Dendocropus medius, Galerida cristata și Alauda 

arvensis.  

Ornitofauna este densă şi bine reprezentată de specii cum sunt: pupăza (Upupa epops), 

ciocănitoarea de stejar (Dendocopos medius), cucul (Cuculus canorus).  

Rezervaţia naturală Pădurea Fundeanu se află în custodia consorţiului format din Asociaţia 

Human Nature Galați, Direcţia Silvică Galaţi și Asociaţia Judeţeană a Pescarilor Sportivi Galați. 
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Fig. 68: Localizarea rezervației 2408 Pădurea Fundeanu 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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 2413 Locul fosilifer Berești 

În raza Unității de Producție V Berești găsim Rezervația Naturală "Locul fosilifer Berești" pe 

o suprafață de 43,8 ha localizată în parcele (u.a.) 14A,B,C,D,E, 15B,C,D,E,F,G, 16A,B,C (vezi Fig. 

265). În aceste arborete este interzisă prin lege și nu sunt prevăzute lucrări de recoltarea de masă 

lemnoasă, inclusiv prin tăieri precum și alte activități care ar putea deregla echilibru ecologic 

(pășunat, turism sau fertilizări). 
Fig. 69: Locul fosilifer Berești 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Rezervaţia este situată pe raza administrativă a oraşului Bereşti, în partea de vest a localităţii, 

respectiv în nord-estului judeţului Galați. Suprafaţa: 49,00 ha. Căi de acces: 

 CF (Galați-Bârlad), staţia Bereşti;  
 DJ 242B (Folteşti – Bereşti - Bârlad). 

Aria are aspectul unui deal prelung brăzdat de ravene şi ogaşe. Au fost descoperite aici o serie 

de fosile din ordinul Gasteropodelor şi diferite specii subacvatice.  
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Fig. 70: Localizarea rezervației 2413 Locul fosilifer Berești 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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 2406 Locul fosilifer Rateș 

Rezervația este situată la limita de est a intravilanului Tecuci, la sud de DJ 251, imediat ce 

traversează brațul – Rateș - afluent al râului Bârlad (vezi Fig. 268). În terasele aluvionale ale acestor 

terase au fost descoperite fosile ale unor specii de mamifere cuaternare: Elepbas primigenius, 

Coelodonta antiquita , Bison priscus etc.  

Rezervaţia, în suprafaţă de 2 ha, a fost propusă şi fondată în anul 1967 prin Decizia nr. 1063 a 

Consiliului Popular al Raionului Tecuci și 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. 

În aceste aluviuni s-au descoperit și fosile ale unor specii de moluștelor aparținând genurilor:  

Emercia, Valvat, Unio etc. Straturile litografice în care sunt depozitate aceste fosile aparțin 

cuaternalului inferior și se află la adâncimi mai mari de 10 m față de nivelul topografic actual al 

rezervației Rateș. În perimetrul rezervației s-au descoperit și dovezi arheologice al unei necropole 

dacice. 

Fosilele de la Rateș aparțin perioadei Cuaternarului (1.8 mil ani – prezent), respectiv celor 

două diviziuni ale acestei ere: Pleistocen și Holocen. În această perioadă se încheia evoluția de 

sedimentare a Platformei Scitice, prin alternanța de pietrișuri, argile și nisipuri. Pe câmpurile înalte, 

s-au depus depozite groase de loess în condiții eoliene, materialul provenind, probabil, din 

depozitele glaciare din Carpați. Format pe stiva de sedimente preholocene (luturi loessoide, nisipuri, 

marne, pietrișuri) relieful Tecuciului este foarte tânăr de 8.000 – 10.000 de ani. 

În apropiere de Cernicari, la nivelul Rezervaţiei paleontologice Rateş se distinge o asociaţie 

alcătuită din Apera spica-venti în care sunt înglobate şi specii de: Poa, Agrostis, Astragalus ca şi 

Scabiosa ucranica, Cynanchum acutum, Plantago indica etc. Mai întâlnim asociaţii de Potriochloa 

ischaemum în amestec cu Asperula humifusa, Centaurea iberica, Salvia aethiopis etc. Asociaţia de 

peliniţă (Artemisia austriaca) este prezentă pe pante cu expoziţie sud-estică și sudică. 
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Fig. 71: Localizarea rezervației 2406 Locul fosilifer Rateș 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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 2415 Lacul Pochina 

Rezervaţia se află pe raza administrativă a comunei Suceveni, sat Rogojeni, din estul 

intravilanului acestui sat, fiind o baltă a râului Prut (vezi Fig.). Suprafaţa sa este de 74,80 ha.  Căile 

de acces sunt: DN 26 Galați – Cavadineşti și DJ 242D Suceveni – Rogojeni. 

Lacul Pochina este inclusă în aria de protecţie avifaunistică ROSPA0130 Mața – Cârja - 

Rădeanu, situl de importanţă comunitară ROSCI0105 Lunca Joasă a Prutului și Parcul Natural 

Lunca Joasă a Prutului Inferior, ce se află în administrarea Asociaţiei Judeţene a Pescarilor Sportivi 

Galați. Lacul Pochina este un liman tipic fluviatil, alimentat periodic de revărsările Prutului, cu o 

lățime medie de 250 m și o lungime de cca 2,5 km, fiind astfel dintre cele mai importante zone cu 

avifaună, adăpostind numeroase specii de păsări (stârci, egrete, lopătari, corcodei, berze negre, 

cormorani, lebede etc.), cu efective importante mai ales în perioadele de migrații. Alături de păsări, 

în pădurea ce mărginește Prutul întâlnim mamifere vulpea, pisica sălbatică și bizamii. În ceea ce 

privește ihtiofauna aceasta cuprinde: crap, caras, somn, știucă, șalău, plătică, mreană, morunaș, 

biban, văduviță etc.  

 
Fig. 72: Rezervația naturală Lacul Pochina  

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 
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Dragarea noroiului din Lacul Pochina s-a realizat prin îndepărtarea vegetației acvatice și 

îndepărtare a noroiului pe o porțiune a lacului, respectiv lărgirea zonei de intrare a canalului de 

alimentare în lac. Lucrările realizate asigură prin transfer gravitațional un volum de apă suficient 

care să contribuie la conservarea acestei arii speciale de conservare, declarată SPA. 

Prin proiectul GEF/WB „Managementul Conservării Biodiversităţii” derulat de către 

Ministerul Mediului în perioada 1999-2005 suprafaţa a fost actualizată prin vectorizare la 63 ha, 

fără a fi deocamdată aprobată printr-un act normativ.  

 
Fig. 73: Lacul Pochina (vegetație de margini de ape:stuf, papură, pipirig ș.a.) 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 
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Fig. 74: Localizarea rezervației 2415 Locul Pochina 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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 2409 Pădurea Buciumeni 

Rezervația naturală se află situată pe raza administrativă a comunelor Buciumeni și 

Brăhășești, în partea de N-V a județului, la cca. 35 km distanță la nord de Tecuci (vezi Fig. 288). În 

ceea ce privește încadrarea în Euro-regiunea României, rezervația o întâlnim în Podișul Central al 

Moldovei, Subunitatea Colinele Tutovei. Rezervația are o suprafață de 771,2 ha.  Aria naturală 

protejată Pădurea Buciumeni, conform Legii nr. 5/2000, face parte integral din fondul forestier 

naţional, proprietate publică a statului, unitatea amenajistică 11A - 10,6 ha, administrat de Regia 

Naţională a Pădurilor - Romsilva prin Direcţia Silvică Galaţi – Ocolul Silvic Tecuci, respectiv 

proprietate privată a persoanelor fizice, unităţile amenajistice 23B, 25A şi 26 – 60,6 ha. Suprafaţa ei 

este inclusă in Amenajamentul silvic al unităţii de producţie IV Buciumeni, cuprinzând următoarele 

unităţi amenajistice forestiere: 11A, 23B, 25ª și 26. 

 
Fig. 75: Rezervația naturală Pădurea Buciumeni (gorun și fag) 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Reprezintă arealul cel mai de nord al județului Galați împădurit cu tei, cu o densitatea cea mai 

mare de arboret de acest gen. Specii prezente sunt următoarele: Tilia cordata (tei pucios), Tilia 
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platypphyllos (tei cu frunza mare), Faguss sylvatica, Qurcus petraea (gorun), Carpinus betulus. 

Specii de mamifere prezente: Sus scrofa, Capreolus capreolus, Lepus europeus, Vulpes vulpes.  În 

rezervatie se mai intalnesc și specii de arbuşti specifice asociațiilor de silvostepă și anume: lemn 

câinesc (Ligustrum sp -), corn (Cornus sp - alun (Corylus sp).  
 

Fig. 76: Corn - Cornus mas în  rezervația Pădurea Buciumeni  

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Păsările specifice acestei zone sunt: acvilă țipătoare mică - Aquila pomarina, Caprimulg 

(Caprimulgus europaeus), Sfrâncioc roşiatic (Lanius collurio), dumbrăveancă (Coracias garrulus), 

acvilă țipătoare mare (Aquila clanga). Dintre reptile, sunt răspândite şopârlele de câmp și şerpii de 

casă. 

Pădurea Buciumeni este inclusă în situl de importanță comunitară ROOSCI0334 Pădurea 

Buciumeni Homocea și se află în custodia Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi 

Galați. 
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Fig. 77: Localizarea rezervației 2409 Pădurea Buciumeni 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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 2410 Ostrovul Prut 

Rezervaţia este situată pe fluviul Dunărea, în dreptul gurii de vărsare a Prutului în fluviu, pe 

raza administrativă a municipiului Galați (vezi Fig. 291). Propriu-zis, despleteşte Dunărea în două 

braţe, cel nordic fiind navigabil. Are o suprafaţa de 62,00 ha. Căi de acces: Dunărea fluvio-

maritimă, cu pornire din punctul Căpitănia Portului Galați, sau din aval: din punctul Căpitănia 

Portului Tulcea. Din municipiul Galați, se poate ajunge și pe uscat: pe DN2B Galați-Giurgiuleşti și 

din punct Vamă, pe jos cca 1Km, traversând apoi Dunărea cu barca. 

 În aria protejată Ostrovul Prut (Insula Cailor) se găseşte un amestec de salcie albă indigenă 

cu plop alb și plop negru, de asemenea indigeni, reprezentând un important rezervor genetic pentru 

speciile caracteristice tipurilor naturale de pădure care se întindeau în trecut  pe întreaga Luncă a 

Prutului inferior și în Lunca Dunării.  
Fig. 78: Rezervația naturală Ostrovul Prut  

 
Sursă: Departamentul de Chimie, Fizică și Mediu, Universitatea“Dunărea de Jos”,Galați 

 

Amestecul specific luncii joase, inundabile oferă un peisaj deosebit de pitoresc prin împletirea 

pâlcurilor de arbori cu zonele cu japşe şi mlaştini. Se găsesc numeroase specii de păsări migratoare 

aflate în pasaj înspre şi dinspre Delta Dunării, dar şi specii nemigratoare: Egretta alba (egreta 

mare), Ardea cinerea (stârc cenuşiu), Ardea purpurea (stârc roşu), Circus aeroginpsus (erete de 



INTERACȚIUNEA MEDIULUI CU ACTIVITĂȚE ECONOMICO-SOCIALE                                                                 
LA  NIVELUL JUDEŢULUI GALAŢI 

94 
 

stuf), Larus ridibundus (pescăruş râzător) Anas platyrhynchos (raţa mare) și Dendrocopus minor 

(ciocănitoarea pestriţă mică).  

Ostrovul Prut este inclus în aria de protecţie avifaunistică ROSPA0121 Lacul Brateş, situl de 

importanţă comunitară ROSCI0105 Lunca Joasă a Prutului și Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului 

Inferior, ambele aflate în administrarea Asociaţiei Judeţene a Pescarilor Sportivi Galați.  

Prin proiectul GEF/WB „Managementul Conservării Biodiversităţii” derulat de către 

Ministerul Mediului în perioada 1999-2005 suprafaţa a fost actualizată prin vectorizare la 39,9 ha, 

fără a fi deocamdată aprobată printr-un act normativ. 
 

Fig. 79: Rezervația naturală Ostrovul Prut  

 
Sursă: Departamentul de Chimie, Fizică și Mediu, Universitatea“Dunărea de Jos”,Galați 
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Fig. 80: Localizarea rezervației 2410 Ostrovul Prut 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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 2416 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, dintre 

bornele topo 1284 și 128, sau dintre bornele silvice 157-158 și 143-144 (vezi Fig. 296). Lacul a fost 

declarat, prin Legea 5/2000, rezervaţie naturală de interes naţional, deoarece este o zonă 

avifaunistică specială. Aici poposesc, în timpul migraţiei, un important număr de păsări acvatice, 

precum ardeidae, ciconiidae, threskiornithidae, anatide, ralide, sternidae,  hirundinide, sylviide și 

altele. 

 
Fig. 81: Rezervația naturală Lacul Vlăscuța 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Are o suprafaţă de 41,80 ha. Căile  de acces sunt DN 26 Galați – Cavadineşti; DC Șoseaua 

Rusului, dintre satul Drăculeşti și digul din lungul râului Prut. Lacul Vlăşcuţa este inclusă în aria de 

protecţie avifaunistică ROSPA0130 Mața – Cârja -  Rădeanu, situl de importanţă comunitară 

ROSCI0105 Lunca Joasă a Prutului și Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior, aflate în 

administrarea Asociaţiei Judeţene a Pescarilor Sportivi Galați. 

Vegetatia specifică zonei Lacului Vlascuța este reprezentată de flora propriu - zisă de apă 

alcătuită din: stuf, papură, rogoz, pipirig, lintița, brădiș, nuferi albi și multe alte specii caracteristice. 
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Fauna este caracteristică zonelor de baltă de mică adâncime, alcătuită din asociații de nevertebrate, 

amfibieni, moluște, reptile, pești, păsări, mamifere (Nymphaea alba, Nycticorax, Rana ridibunda, 

Xeranthemum, Ciconia, Natrix tessellatan. ș.a.).  

Au fost observate exemplare de păsări atât în pasaj, spre zonele de sud sau Delta Dunării, cât 

și exemplare sedentare care cuibăresc în vegetația densă din lac cât și pe mal. Ihtiofauna este 

reprezentată de pești caracteristici pentru zonele de baltă cu apă scăzută: caras, roșioară, plătică, 

mreană și altele. 

Deficientele sistemului de alimentare cu apă și folosirea excesivă a fertilizatorilor în aria 

Prutului Inferior cauzează: creșterea excesivă a vegetației acvatice, reducerea suprafeței apei. Mai 

mult decât atât, aceste deficiente au un impact direct asupra speciilor de habitate și păsări cauzând: 

• Distrugerea periodică și modificarea locurilor de cuibărit și hrana pentru speciile de păsări, 

reducerea capacității trofice pentru multe specii de păsări acvatice, dintre care amintim: 

Phalacrocorax pygmeus, Anser albifrons flavirostris, Anser erythropus, Branta ruficollis, Aythya 

nyroca 

• Limitarea habitatelor de iernat, hrana și a spațiilor de repaus pentru păsările migratoare în 

timpul migratiei. 

Prin proiectul GEF/WB „Managementul Conservării Biodiversităţii” derulat de către 

Ministerul Mediului în perioada 1999-2005 suprafaţa a fost actualizată prin vectorizare la 41,1 ha, 

fără a fi deocamdată aprobată printr-un act normativ. 
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Fig. 82: Localizarea rezervației 2416 Lacul Vlăscuța 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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 2412 Rezervația Naturală Balta Potcoava 

Rezervaţia Naturală Balta Potcoava (cod 2411) a fost desemnată prin Legea 5/2000 privind 

aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional (Secţiunea III - zone protejate – Mon. Of. 

152/12.IV.2000). 

 
Fig. 83: Rezervația naturală Balta Potcoava 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Se află pe raza comunei Braniştea Judeţul Galați, în albia majoră a râului Siret Inferior (vezi 

Fig. 306) și are suprafaţa de 49 ha. Coordonatele geografice sunt următoarele: 

 latitudine N 45º25`; 
 longitudine E 27°50´, conform formularului standard.  

Încadrarea biogeografică este în regiunea stepică iar Ecoregiunea este stepa Câmpiei Române. 

Geomorfologic, regiunea este de câmpie, iar geologic este domeniu sedimentar. Geologic, 

Balta Potcoava se caracterizează prin depozite aluvionare fine, predominând nisipurile și argilele. 

Rezervația este situată în Câmpia Siretului care este aluvionară halocenă de divagare, cu aspect de 

albie majoră, puternic adâncită datorită mişcărilor de subsidenţă, având o înclinare evidentă în 
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direcţia de curgere a râului. Din punct de vedere pedologic, solurile reprezentative sunt de tipul 

coluviale gleizate. 

 Climatologic, precipitaţii medii anuale – 400 mm, temperatura anuală – 10 grade C, vântul 

dominant – Crivăţul, umezeala relativă a aerului – 74-76 %, radiaţia solară totală – mai mare de 125 

kcal/cmp/an. Din punct de vedere hidrologic, Balta Potcoava este situată în zona inundabilă a râului 

Siret fiind scoasă parţial de sub influenţa apei. 

Genetic, este un lac pe cursul meandrat şi părăsit al Siretului. Nu a putut fi desecat în urma 

acţiunii de îndiguire a luncii Siretului inferior, datorită suprafeţei și adâncimii mai mari și legăturii 

strânse cu stratul de apă freatică. În împrejurimile Rezervaţiei “Balta Potcoava” și ale râului Siret se 

află păduri de luncă şi terenuri agricole. Flora este reprezentată de asociaţii vegetale specifice 

habitatelor de zone umede: Phragmites sp., Typha sp., Nymphoides sp, Scirpus sp.. 

Pe lângă plantele ce alcătuiesc „flora dură” a bălţilor respective, vegetația ierbacee formează 

un covor consistent reprezentat de: coada calului (Equisetum limosum), iarba mlaştinii (Juncus 

effusus), săgeata apei (Sagittaria sagitifolia), piciorul cocoşului (Ranunculus lingua), rogozul 

(Carex sp.), ţipirig (Heleocharis palustris), cucuta de apă (Cicuta virosa), roşăţea (Buttomus 

umbelatus), coada şoricelului (Achillea millefolium), traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris).  

Biotopul găzduieşte nevertebrate, amfibieni, moluşte, crustacee, reptile și un număr mare de 

exemplare de păsări. 

 Ihtiofauna este specifică bălţilor situate de-a lungul râurilor de şes: crap, caras, şalău, ştiucă, 

biban și roşioară. Speciile de interes conservativ conform fişei rezervaţiei sunt: Alcedo atthis, Anas 

platyrhynchos, Anser anser, Aythya fuligula, Circus aeruginosus, Crex crex, Egretta garzetta, 

Fulica atra, Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax carbo, Podiceps cristatus, Lacerta agilis, 

lacerta viridis, Natrix tessellata, Bombina bombina, Hyla arborea, Misgurnus fossilis, Helix 

pomatia. Prin proiectul GEF/WB „Managementul Conservării Biodiversităţii” derulat de către 

Ministerul Mediului în perioada 1999-2005 suprafaţa a fost actualizată prin vectorizare la 39,2 ha, 

fără a fi deocamdată aprobată printr-un act normativ.  
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Fig. 84: Localizarea rezervației 2412 Balta Potcoava 

  
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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 2412 Rezervația Naturală Balta Tălăbasca 

Rezervaţia Naturală Balta Tălăbasca a fost desemnată prin  Legea 5/2000 privind aprobarea 

planului de amenajare a teritoriului naţional (Secţiunea III - zone protejate – Mon. Of. 

152/12.IV.2000). Codul ariei protejate este 2412, și din punct de vedere administrativ aparţine 

comunei Tudor Vladimirescu din judeţul Galați (vezi Fig. 308). Suprafaţa rezervaţiei este de 139 

ha, coordonatele geografice sunt latitudine N 45º33` şi longitudine E 27º37´, conform formularului 

standard. 

Rezervația  este situată în regiunea stepică iar ecoregiunea este stepa Câmpiei Române. Din 

punct de vedere geomorfologic, regiunea este un lac, iar geologic vorbind aria aparține domeniului 

sedimentar. Geomorfologia este caracteristică lacurilor din zonele cu umiditate deficitară. 

Geologia rezervației se caracterizează prin depozite aluvionare fine predominând nisipurile și 

loesurrile – depozite halocene (cuaternar). Solurile sunt aluviale gleizate.  

Din punct de vedere hidrologic, Lacul Tălăbasca este un lac de luncă aflat în Câmpia Siretului 

inferior. În partea sa de nord-vest este debuşeul văii intermitente a Călmăţuiului.  

 
Fig. 85: Rezervația naturală Balta Tălăbasca 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 
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Fig. 86: Localizarea rezervației 2412 Balta Tălăbasca 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 

 

La geneză balta este un lac de luncă cu apă dulce, alimentat natural din pârâul Călmăţui. 

Climatologic, precipitaţii medii anuale – 400 mm, temperatura medie anuală – 10 grade C, vântul 
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dominant este Crivăţul, care bate cu o viteză mai mare sau egală cu 16m/s, umezeala relativă a 

aerului – 72-74 cm2/an. 

Rezervația prezintă habitate care găzduiesc specii de nevertebrate și vertebrate specifice 

ecosistemelor acvatice. Multe din acestea se află sub protecţia convenţiilor internaționale şi 

directivelor europene din domeniul biodiversităţii: 

 Amfibieni: broasca verde de lac (Rana ridibunda), broasca mică de lac (Rana 

esculenta), tritonul  cu creastă (Triturus cristatus), tritonul (Triturus vulgaris), buhaiul de baltă cu 

burta roşie sau izvoraşul (Bombina bombina); 

 Reptile: şarpele (Natrix natrix); 

 mamifere: şobolanul de apă (Arvicola terrestris) ca și bizamul (Ondatra zibethica), 

vulpea (Vulpes vulpes), iepurele (Lepus europaeus). 

În toate sezoanele, atât pe malul bălţilor, în apă, dar și în apropierea digului au fost 

observate moluşte reprezentate de scoici (scoica de apă – Anodonta cygnaea) şi gasteropode 

(Planorbis corneus, Limnea truncatula). 

Pe perioada migraţiei, în acest areal se înregistrează importante efective de păsări acvatice.  

Dintre acestea amintim de: 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), charidriiforme 

(Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Vanellus vanellus, Philomachus pugnax, Limos 

limosa, Tringa totanus), laride (Larus ridibundus), sternide (Sterna hirundo, Chlidonias hybridus), 

hirundinide (Riparia riparia, Hirundo rustica), sylvide (Acrocephalus sp.) ș.a. 

Conform fişei rezervaţiei, speciile de interes conservativ pentru care a fost instituit regimul de 

protecţie sunt încadrate următoarele specii: Alcedo atthis. Anas platyrhynchos, Anser anser, Ciconia 

ciconia, Crex crex, Egretta garzetta, Fulica atra, Pelecanus onocrotalus, Vanellus vanellus, 

Lacerta agilis, Lacerta viridis, Natrix tessellata, Bombina bombina, Hyla arborea, Misgurnus 

fossilis, Helix pomatia. 

Prin proiectul GEF/WB „Managementul Conservării Biodiversităţii” derulat de către 

Ministerul Mediului în perioada 1999-2005 suprafaţa a fost actualizată prin vectorizare la 187,83 

ha, fără a fi deocamdată aprobată printr-un act normativ. 

 

 2417 Pădurea Pogănești 

Rezervaţia naturală se situează pe teritoriul administrativ al comunei Suceveni, la sud-vest de 

aceasta, respectiv din nord – estul judeţului Galați (vezi Fig. 318). Suprafaţa sa este de 33,5 ha. 
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Căi de acces: DN 26, Galați – Cavadineşti și Dj 242D, Băneasa – Suceveni – Rogojeni. 

 În această rezervaţie nu se constată influenţe antropice, pădurea fiind păstrată în starea ei 

naturală. De remarcat faptul că, unicitate între rezervaţiile din judeţul Galați este dată de existenţa a 

numeroase tufe de tei regenerate natural.  

Habitat de pădure xerofilă naturală mixtă din zona de deal cu Quercus penduculiflora, 

Quercus pubescens, Quercus petraea și Tilia tomentosa. Se remarcă abundenţa şi diversitatea 

subarboretului : păducel – Crataegus monogyna,  măceş – Rosa canina, scumpie – Cotinus 

coggygria.  

Trebuie menţionată prezenţa bujorului românesc (Paeonia peregrina). Pădurea Pogăneşti este 

inclusă în situl de importanţă comunitară ROSCI0165 Pădurea Pogăneşti aflată în custodia Direcţiei 

Silvice Galați. 
Fig. 87: Păduri stepice euro-siberiene de stejar Quercus spp. 

 
Sursă: INFO NATURA 2000 

Prin proiectul GEF/WB „Managementul Conservării Biodiversităţii” derulat de către 

Ministerul  Mediului în perioada 1999-2005 suprafaţa a fost actualizată prin vectorizare la 35,9 

ha, fără a fi deocamdată aprobată printr-un act normativ. 
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Fig. 88: Localizarea rezervației 2417 Pădurea Pogănești

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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 2403 Rezervația Naturală Pădurea Breana-Roșcani 

Rezervaţia este situată pe teritoriul administrativ al comunei Băneasa, în apropiere de satul 

Roşcani. Este situată în zona Colinelor Covurluiului pe teritoriul comunei Băneasa, sat Roşcani și 

este localizată pe malul stâng al pârâului Chineja (Pârâul Chineja și afluenţii săi - Băneasa, 

Covurlui, Frumuşiţa, Ijdileni, Slivna, Rădiciu şi Roşcani – vezi Fig. 328).  

Căi de acces: Accesul în zonă se poate face pe drumul județean Galați – Târgu Bujor – 

Roșcani, la 38 de km de Târgu Bujor sau CF (Galați – Bârlad), stația Băneasa; DJ 242 B; DN 26 și 

DJ 241 D (Suceveni – Băneasa), DC 12 (Oancea – Roșcani) DC 17 (TG. Bujor – Roșcani). 

Rezervaţia prezintă asociaţii de arbori compuse din stejar pufos (Quercus pubescens), în 

amestec cu stejar pedunculat (Q. pedunculiflora). În arealul declarat rezervaţie naturală se întâlnesc 

poienile de bujor românesc (Paeonia peregrina), specie declarată monument al naturii. 

 
Fig. 89: Rezervația naturală Pădurea Breana – Roșcani  

(stejar pufos - Quercus pubescens în amestec cu stejar pedunculat - Q. Pedunculiflora) 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Alte specii de floră - floarea paștilor (Anemone nemorosa), muşeţelul prost (Matricaria 

inodora), fragi de pădure (Fragaria vesca), frăsinelul (Dicthamus albus) şi multe altele.   

Fauna din Pădurea Breana-Roşcani a fost studiată de numeroase personalităţi ştiinţifice în 

special coleopterele din următoarele familii: Carabidae, Coccinelidae, Tenebrionidae, Scaabidae, 
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Curculionidae, Blatidae, iar ornitofauna este numeroasă, alcătuită din exemplare ale ordinului 

Paseriformes. În rezervaţie se întâlnesc specii de răpitoare cum sunt: Falco tinunculus vinderei, 

Strix uralenisis și Athena noctua. Dintre mamifere se pot aminti: porcul mistreţ, vulpea, căprioara și 

iepurele. Rezervația naturală 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 Galați. 

 
Fig. 90: Rezervația naturală Pădurea Breana – Roșcani (vegetație cu Quercus sp.) 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Prin proiectul GEF/WB „Managementul Conservării Biodiversităţii” derulat de către 

Ministerul  Mediului în perioada 1999-2005 suprafaţa a fost actualizată prin vectorizare la 151.4 

ha, fără a fi deocamdată aprobată printr-un act normativ. 
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Fig. 91: Localizarea Rezervației 2403 Pădurea Breana – Roșcani 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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 2414 Rezervația Naturală Lunca joasă a Prutului 

Rezervaţia naturală a fost desemnată prin Legea nr. 5/2000, este situată în cuprinsul 

complexului agro - piscicol Mața - Rădeanu, de pe teritoriul comunei Cavadineşti, sat Vădeni, din 

extremitatea nord-estică a judeţului Galați (vezi Fig. 332). Are suprafața de 81 ha.  

Căi de acces: Cu ambarcaţiuni uşoare, pe cursul râului Prut; DN26, din care, la intrarea 

dinspre sud în comuna Cavadineşti, se desprinde DC8 Cavadineşti-Vădeni.  

Rezervaţia se suprapune cu aria de protecţie avifaunistică ROSPA0130 Mața - Cârja - 

Rădeanu, situl de importanţă comunitară ROSCI0105 Lunca Joasă a Prutului și Parcul Natural 

Lunca Joasă a Prutului Inferior, aflate în administrarea Asociaţiei Judeţene a Pescarilor Sportivi 

Galați. 

Prin proiectul GEF/WB „Managementul Conservării Biodiversităţii” derulat de către 

Ministerul Mediului în perioada 1999-2005 suprafaţa a fost actualizată prin vectorizare la 1169,41 

ha, fără a fi deocamdată aprobată printr-un act normativ. 

 
Fig. 92: Râul Prut în zona Rezervației Naturală Lunca joasă a Prutului  

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

 

 

http://www.panoramio.com/photo_explorer


INTERACȚIUNEA MEDIULUI CU ACTIVITĂȚE ECONOMICO-SOCIALE                                                                 
LA  NIVELUL JUDEŢULUI GALAŢI 

111 
 

 
Fig. 93: Localizarea rezervației naturale 2414 Lunca Joasă a Prutului 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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 2403 Rezervația naturală Pădurea Gârboavele 

Rezervaţia este situată pe teritoriul administrativ al comunei Tuluceşti, la cca. 15 km N-E de 

municipiul Galați și la 1,5 km de Tuluceşti; la sud se învecinează cu comuna Vânători și sat Odaia 

Manolache (vezi Fig. 335). Are o suprafaţa de 230,00 ha.  

Căi de acces: CF (Galați–Bârlad): staţia Tuluceşti; DN 26; DJ 255A; DJ 261; DJ 198 Galați–

Cuca; DC 1393; De: 1541, 1528. 

 
Fig. 94: Habitat de tip 91AA Păduri est-europene de stejar pufos în Rezervația naturală Pădurea 

Gârboavele  

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Se remarcă structura naturală foarte bine conservată reprezentată prin: diversitatea de specii în 

etajul arborilor, în subarboret şi în pătura erbacee și alternarea porţiunilor de pădure închisă cu 

rarişti și poieni. În sit este întâlnit Quercus virgiliana (chiar exemplare de Q. virgiliana forma 

„pungens”). Pe lângă stejarul pufos și cel brumăriu, în etajul arborilor mai apar jugastrul (Acer 

campestre) și vişinul turcesc (Prunus mahaleb) iar în subarboret măceşul (Rosa canina), păducelul 

(Crataegus monogyna), porumbarul (Prunus spinosa), cornul (Cornus mas) și scumpia (Cotinus 

coggygria).  

Datorită subarboretului foarte dens regenerarea naturală a stejarilor este redusă (prezența doar 

în ochiuri și luminişuri). În pătura erbacee trebuie menţionată prezenţa bujorului românesc (Paeonia 

peregrina). Alte specii prezente: Capreolus capreolus (căprioara), Sus scrofa (mistreţ), Lepus 

http://www.panoramio.com/photo_explorer
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europeus (iepure), Vulpes vulpes (vulpe), Accipiter nisus (uliu păsărar), Phasianuscolchicus (fazan), 

Parus major (piţigoiul mare).  

Rezervaţia Pădurea Gârboavele se suprapune, parţial, cu situl de importanţă comunitară 

ROSCI0151 Pădurea Gârboavele (282,40 ha) aflată în custodia Consiliului Judeţului Galați. 

Prin proiectul GEF/WB „Managementul Conservării Biodiversităţii” derulat de către Ministerul 

Mediului în perioada 1999-2005 suprafaţa a fost actualizată prin vectorizare la 282,2 ha, fără a fi 

deocamdată aprobată printr-un act normativ. 
 

Fig. 95: Localizarea rezervației naturale 2403 Pădurea Gârboavele 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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 2.405 Locul fosilifer Tirighina - Barboși 

Arie de importanță paleontolgică și istorică deosebită. Rezervația este situată pe teritoriul 

administrativ al Orașului Galați  (la 300 m N de gara Barboși – vezi Fig. 337) cu o suprafaţă de 

circa 1 ha, cuprinzând fosile de moluşte din faza Euxinului vechi (cu aproximativ 400000 ani în 

urmă).  

Dintre acestea amintim: Didacna potocaspica, Adacna plicata reclicta, Corbicula fluminalis, 

Unio pictorum L., Sphoerium rivicola L., Pisidium amnicum, Decissensio polymorpha și Theodorux 

danubialis. 

La cota 44 m întâlnim vestigii ale unui castru roman din sec. II-III, un castellum de pământ, 

două necropole romane, dintre care una tumulară, trei depozite de amfore, așezarea civilă din șesul 

Siretului și vestigiile locuirii romane din zona de vest a cartierului gălățean Dunărea. 

 
Fig. 96: Rezervația naturală Locul fosilifer Tirighina – Barboși 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Castru
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tumul
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Amfor%C4%83&action=edit&redlink=1
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Fig. 97: Localizarea rezervației naturale 2405 Locul fosilifer Tirighina – Barboși  

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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2.1.1.3. Parcuri naturale - 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 și faunei sălbatice, la categoria de management parc natural corespunzătoare categoriei V 

IUCN - "Peisaj protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului și 

recreere”. 

Structura Administrației Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior a fost înființată în 

martie 2010 și funcționează în cadrul Asociației Județene a Pescarilor Sportivi Galați, conform 

Contractului de Administrare nr. 05/16.03.2010, încheiat cu Ministerul Mediului și Pădurilor. 

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) și Ostrovul Prut (62 ha). 

 
Fig. 98: Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior (râul Prut zona Șivița ) 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 
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În prezent Parcul corespunde, zona inundabilă a râului Prut ce străbate granița de est a 

județului Galați, între bornele hectometrice 6216, 6245 ce marchează granița dintre județele Galați 

și Vaslui și confluența râului Prut cu Dunărea (vezi fig. 345). Relieful PNLJPI aparține zonei de 

contact dintre Podișul Moldovei și Câmpia Româna. Arealul Luncii Joase a Prutului Inferior se 

întinde pe 145 Km, cuprinzând trei componente : 

 Lunca inferioară a Râului Prut (122km), dintre talvegul apei și digul de apărare 

împotriva inundațiilor, pe distanta Giurgiulești - vama și localitatea Vlădești; amonte 

- între talvegul râului și faleza Podișului Covurlui (Colinele Covurlui), zonă aflată în 

regim liber de inundație; 

 Zona Dunării (12km), între talvegul fluviului și digul de apărare împotriva 

inundațiilor, respectiv, de la mila 71 + 80 la mila 78 + 3; 

 Zona Brateș, respectiv, Lac Brateș, cu alimentare - prin canalul Ghimia - din Râul 

Prut. 

Din punct de vedere geologic în fundamentul Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior 

se regăsesc formațiunile hercinico-kimmerice ale promotoriului nord-dobrogean, alcătuite din 

șisturi cristaline și sedimente paleozoice, triasice și liasice cutate în orogeneza hercinică și 

kimmerica veche. Adâncimea la care se găsește fundamentul este diferită în nordul și în sudul 

spațiului analizat. Astfel, la nord de falia Negrilești – Drăgușeni - Balintești (Falia Trotușului), 

fundamentul se apropie de suprafața topografică, situându-se la câteva sute de metri adâncime în 

zona Galați - Tulucești. 

Geomorfologia este caracterizată de 3 unități: platouri, vai și Lunca Prutului.  

Rețeaua hidrografică este alcătuită din râul Prut și afluenții lui (Horincea, Oancea, Seaca, 

Stoeneasca, Brănești) și Chineja (se vărsă în Lacul Brateș).  
Fig. 99: Râul Chineja în zona Șivița  

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 
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Prutul reprezintă cel mai important curs de apă care străbate regiunea, fiind factorul modelator 

principal al Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior. Rețeaua hidrografică a suportat 

schimbări semnificative în scopul ameliorării funcțiilor și diminuării restrictivităților pe care le 

impun. Transformările cele mai importante la nivelul ecosistemelor naturale au fost generate de 

către diguri, cea mai mare parte a sectorului inferior al Prutului și a râurilor afluente care 

traversează localității fiind îndiguite. 

Din punct de vedere hidrogeologic, parcul este inclus în unitatea hidrogeologică a teraselor și 

șesurilor. Caracteristicile litologice și structurale permit acumularea apelor subterane cu debit 

scăzut și mineralizare puternică. Apele subterane sunt fie sub presiune sau libere. 

Factorii climatici condiționează dinamica componentelor mediului, reprezentând un factor 

modelator deosebit de important. Astfel, dinamica proceselor de modelare a reliefului, 

caracteristicile apelor de suprafață și subterane, caracteristicile solurilor, distribuția faunei și 

vegetației, productivitatea activităților economice, precum și adaptările comunitarilor umane sunt 

determinate în mare parte de factorii climatici. Parcului se încadrează într-o zonă cu climat temperat 

– continental cu puternice influențe excesive. 

Solurile sunt predominant din clasa cernisolurilor (de formare și acumulare a humusului într-

un orizont A bioacumulativ, bine dezvoltat, favorizat de clima semiaridă – semiumedă, dar și de 

substratul bogat în calciu). Cernoziomurile sunt cernisoluri cu un orizont A molic caracteristice 

terminațiilor estice ale Podișului Covurlui (Colinele Chinejei) și ale Câmpiei Covurluiului (Câmpia 

Cuca). 

Materialul parental pe care s-au format cernoziomurile este reprezentat din loessuri și 

depozite loessoide, pe suprafețe interfluviale orizontale sau slab înclinate. Vegetația naturală de 

stepă a fost înlocuită aproape în întregime de culturile agricole, iar apa freatică se găsește la 

adâncimi mari (peste 10 m). 

Descrierea Mediului Biotic – A. Flora și vegetația 

Pe baza literaturii și a cercetărilor realizate în cadrul proiectului LIFE05NAT/RO/000155, au 

fost inventariați, un număr de 834 taxoni, din care 29 subspecii, 2 varietăți, o forma și 5 hibrizi, 

taxoni ce aparțin la 94 familii.  Pe teritoriul Parcului Natural au fost identificați 442 taxoni: 321 

specii, 14 subspecii, o formă, o varietate și 5 hibrizi. Nou semnalați pe teritoriul parcului au fost 81 

de taxoni, dintre aceștia sunt 6 subspecii și 2 hibrizi. 

În zona Pacului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior, vegetația acvatică este adeseori 

asociată cu o vegetație palustră. Dintre cele mai caracteristice plante amintim: stuful (Phragmites 

sp.), papură (Thypha angustifolia), pipirigul (Scirpus lacustris), vegetația ierbacee formează un 

covor consistent reprezentat de: coada calului (Equisetum limosum), iarba mlaștinii (Juncus 



INTERACȚIUNEA MEDIULUI CU ACTIVITĂȚE ECONOMICO-SOCIALE                                                                 
LA  NIVELUL JUDEŢULUI GALAŢI 

119 
 

effusus), sageata apei (Sagittaria sagitifolia), piciorul cocoșului (Ranunculus lingua), rogozul 

(Carex sp.), țipirig (Heleocharis palustris), cucuta de apă (Cicuta virosa), rosatea (Buttomus 

umbelatus), coada șoricelului (Achillea millefolium), traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris), 

plutnița (Nymphoides peltata), troscotul de apă (Polygonum amphibium), ciulinul de baltă (Trapa 

natans), broscarița (Potamogeton natans), lintița (Lemna sp.), peștișoara (Salvinia natans), și iarba 

broaștelor (Hydrocharis morsus-ranae). 

 
Fig. 100: Peștișoara (Salvinia natans) în Parcul natural Lunca joasă a Prutului  

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Vegetația pajiștilor ocupă suprafețe restrânse și este puternic antropizată (pășunat cu oi și 

capre), prin urmare structura acestor pajiști, care ar reprezenta habitate prioritare.  

Asociația Taraxaco serotinae-Bothriochloetum ischaemi este singura care are o structură mai 

valoroasă, celelalte asociații din Cl. Festuco-Brometea sunt invadate de buruieni autohtone sau 

adventive.  Vegetația pădurilor este puternic afectată de inundații și de lucrările silvice. Cea mai 

mare parte a pădurilor de luncă sunt plantate, fără a se respecta o structură naturală (în zona Lacului 

Vlăscuța arborii sunt dispuși pe șiruri, echidistant).  

Ca o consecință a inundațiilor, stratul ierbos fiind sărac este invadat de buruieni, unele cu 

caracter invaziv (Bidens vulgata). 

A. Fauna  

 Nevertebrate – speciile de moluște comune frecvent întâlnite de-a lungul râului Prut sunt 

reprezentate de următoarele speciile: Theodoxus danubialis, Viviparus viviparous, Viviparus 
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acerosus, Radix auricularia, Radix peregra, Cepaea vindobonensis, Lymnea stagnalis Anisus 

vortex, Helix lucorum și Helix pomatia. 

 Insecte - prezența 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 și pentru care este necesară 

stabilirea unor zone speciale de protecție). Dintre Lepidoptere (Fluturi diurni și 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 streber și 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 și 7 specii de reptile Emys orbicularis, 

Lacerta agilis, Lacerta viridis, Natrix natrix, Natrix tessellata, Coluber caspius și Elaphe 

longissima. Pe lângă acestea a mai fost identificat și hibridul Rana kl. esculenta. 

 Avifauna -  din numărul total al speciilor de pasări identificate în zona Prutului inferior 

(239 specii), 76 de specii sunt 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 și Myotis 

dasycneme. Dintre acestea, specia Pipistrellus kuhlii a fost semnalată ca specie nouă pentru 

Moldova în 2005 (un singur exemplar în Iași) iar în 2007 a fost identificată și specia Myotis 

dasycneme, ca nouă specie pentru Moldova (un singur exemplar în Iași). 

 Mamifere - au fost identificate un număr de 14 specii: 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 și Canis 

Aureus. 

În ceea ce privește tipurile de habitate prezente în parc, în conformitate cu clasificarea 

habitatelor realizată la nivel Național, prin proiectul LIFE05NAT/RO/00155, fost identificate 23 de 
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tipuri de habitate, iar unele dintre acestea au corespondent și la nivel european, respectiv în 

manualul habitatelor Natura 2000: 

1. R2202 Comunități danubiene cu Lemna minor, L. trisulca, Spirodella polyrhiza și Wolffia 

arrhiza (Natura 2000 – 3150 – Natural eutrophic lakes with Magnopotamion and Hydrocharition - 

type vegetation); 

2. R2203 Comunități danubiene cu Salvinia natans, Marsillea quadrifolia, Azolla caroliana și 

A. filiculoides (Natura 2000 – 3150 – Natural eutrophic lakes with Magnopotamion and 

Hydrocharition - type vegetation); 

3. R2205 Comunități danubiene cu Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides și 

Utricularia vulgaris (Natura 2000 – 3150 – Natural eutrophic lakes with Magnopotamion and 

Hydrocharition - type vegetation); 

4. R 2206 Comunități danubiene cu Potamogeton perfoliatus, P. gramineus, P. lucens, 

Elodeea canadensis și Najas marina (Natura 2000 – 3150 – Natural eutrophic lakes with 

Magnopotamion and Hydrocharition - type vegetation); 

5. R2207 Comunități danubiene cu Nymphaea alba, Trapa natans, Nuphar luteum și 

Potamogeton natans (Natura 2000 – 3160 – Natural distrophic lakes and pounds); 

6. R2210 Comunități danubiene cu Bolboschoemus maritimus și Schoenoplectum 

tabernaemontani; 

7. R3122 Tufărișuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) și păducel (Crataegus 

monogyna) (Natura 2000 - 40A0* - subcontinental peri-pannonic scrub) ocupa suprafețe restrânse 

la Slobozia Oancea; 

8. R3415 Pajiști ponto-balcanice de Botriochloa ischaemum și Festuca valesiaca; 

9. R3418 Pajiști ponto panonice de Agropyron cristatum și Kochia prostrata (6250* Pannonic 

loess stepic grasslands); 

10. R4407 Paduri danubiene de Salix alba cu Rubus caesius (Natura 2000 – 92A0 Salix alba 

and Populus alba galleries); 

11. R5301 Comunități palustre cu Gliceria fluitans, Catbrosa aquatica și Leersia oryzoides; 

12. R5302 Comunități danubiene mezo-higrofile cu Eleochais palustris; 

13. R5303 Comunități danubiene cu Oenanthe aquatica și Rorippa amphibia; 

14. R5304 Comunități danubiene cu Sparganium erectum, Berula erecta și Sium 

latifolium(Natura 2000 – 3150 – Natural eutrophic lakes with Magnopotamion and Hydrocharition 

- type vegetation);   

15. R5305 Comunități danubiene cu Typha angustifolia și T. latifolia; 

16. R5306 Comunități danubiene cu Typha laxmanii și Epilobium hirsutum; 
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17. R5307 Comunități danubiene cu Glyceria maxima și Schoenoplectus palustris; 

18. R5309 Comunități danubiene cu Phragmites australis și Schoenoplectus lacustris; 

19. R5310 Comunități daco-danubiene cu Carex elata, C. rostrata, C. riparia și C. 

acutiformis; 

20. R5312 Comunități ponto - danubiene cu Bidens tripartita, Echinochloa crus gali și 

Polygonum hydropiper (Natura 2000 – 3270 – Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri 

pp and Bidentetion pp); 

21. R8701 Comunități antropice din lungul căilor de comunicatie cu Cephalaria 

transsilvanica, Leonurus marrubiastrum, Nepeta cataria și Marrubium vulgare; 

22. R8703 Comunități antropice cu Agropyron repens, Arctium lappa, Artemisia annua și 

Ballota nigra; 

23. R8704 Comunități antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, Sclerochloa dura 

și Plantago major. 
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Fig. 101: Localizarea Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute din sursele listate 
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2.1.1.4. Arii Naturale Protejate de interes județean 

Arii naturale protejate de interes județean instituite prin Hotărârea Consiliului Județului Galați 

nr. 46/1994 privind instituirea regimului de protecție oficială a unor zone și monumente, pe 

teritoriul județului Galați sunt următoarele în număr de 6, și anume: 

 
Tabel 2.11 – Ariile naturale protejate de interes județean 

Nr. 
Crt. 

Denumire Localizare Suprafață 
(ha) 

Tipul ariei protejate 

1 Grădina 
Botanică 

Municipalitatea 
Galați 22.2 Patrimoniu judeţean 

protejat 
2 

Grădina Publică 
Municipalitatea 
Galați 16 

Patrimoniu județean 
protejat 

3 
Faleza Dunării 

Municipalitatea 
Galați 30 

Patrimoniu judeţean 
protejat 

4 
Parcul CFR 

Municipalitatea 
Galați 2.92 

Patrimoniu judeţean 
protejat 

5 
Parcul Eminescu 

Municipalitatea 
Galați 0.8 

Patrimoniu judeţean 
protejat 

6 Parc Turnul TV Municipalitatea 
Galați 0.6 Patrimoniu judeţean 

protejat 
Sursă: http://www.prefecturaGalați.ro/portal 

 

 

 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, dominând malul stâng al 

Dunării. Tematica știintifică elaborată în anul 1996 a servit ca bază de lucru pentru realizarea 

fitobiodiversității zonelor geografice ale globului. În anul 2008 însuma o suprafață de 15 ha, iar în 

2011, Complexul Muzeal deținea un parc amenajat pe o suprafață de 18 ha.  În prezent suprafața sa 

este de 22.2 ha. 

 

 

 

 

 

http://www.prefecturagalați.ro/portal
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Fig. 102: Grădina Botanică Galați  

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Complexul Muzeal de Științele Naturii cuprinde un muzeu (peste 75.000 piese științifice), un 

acvariu (reprezentat de pești Pirania și Discus, pești clown și pești înger, dar și anghila sau sturioni, 

ș.a.) și un planetarium care oferă expediții de astronomie, proiecții multimedia, observații cu 

publicul dar și vizionarea evenimentelor astronomice importante.  

Grădina Botanică oferă o noutate prin prisma colecțiilor sale de specii de Rosarium (peste 

4000 de trandafiri), colecția de plante tropicale și subtropicale (cactuși, euforbii, palmieri, crotoni, 

mușcate, begonii etc.), grădina japoneză (cuprinde lampoinul, cascada, lacul și nuferii de pe 

suprafața apei, fiind ușor de văzut), floră ornamentală, floră medicinală și sere. Pe axul principal al 

grădinii ies în evidență diversitatea și forma plantelor ornamentale. 

 

 Grădina Publică 

Grădina publică este localizată pe strada Domnească, vis-a-vis de fostul Muzeu de Artă 

vizuală. Este cel mai mare parc al orașului Galați, fiind un monument de artă peisagistică cu o 

suprafață de 7.62 ha. 
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Fig. 103: Rosa sp. (trandafiri) în Grădina Publică Galați 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

 Grădina Publică a fost amenajată în anul 1864.  La intrarea în parc se află bustul din bronz al 

domnitorului Al. I. Cuza.  

În centrul grădinii se găsește o fântâna arteziană, construită în 1964.  Fântâna are peretele 

exterior de forma unei cupe.   

În ceea ce privește punctele de interes, locuitorii orașului se pot bucura de pavilionul pentru 

fanfară și monumente, precum:  

 Fântâna arteziană; 

 Bust George Enescu; 

 Sculpturile „Ora Odihnei”,” Joc” și  „Familia”;ș.a. 

În perioada 11.05.2011 – 10.11.2013 s-a derulat un Proiect - Monitorizare Grădina Publică, 

Autoritatea de Management – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

Beneficiar - Administrația Teritorială Municipiul Galați. În urma proiectului s-a renovat și 

modernizat aria naturală protejată.  Grădina are spații de joacă și aparate fitness în aer liber special 

amenajate. În urma proiectului de renovare, grădina a fost renovată și deține pază permanentă. În 
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ceea ce privește impactul negativ, vandalismul nu a întârziat să apară, drept urmare, măsuțele de 

laptop de la fiecare bancă, care aveau atașate coolere, au fost deteriorate/distruse.  

În grădina întâlnim într-un spațiu special amenajat pentru veverița europeană (Sciurus 

vulgaris), unde pot fi admirate de cetățeni.  De remarcat sunt și punctele de colectare selectivă a 

deșeurilor amenajate în număr de 3 la intrare și în interiorul grădinii. 

Vegetația este reprezentată de următoarele specii: Tei cu frunza mare (Talia platyphyllos); 

Mojdrean (Fraxinus ornus); Salcâm japonez (Sophora japonica); Arțar american (Acer negundo); 

Glădiță (Gledischia triacanthos); Tei argintiu (Tilia tomentosa); Simbovina (Celtis occindetalis); 

Plop cenușiu (Populus canescens): Salcâm (Robina pseudocacaia); ș.a.  

 

 Faleza Dunării 

Se întinde de-a lungul Bulevardului Marii Uniri. Faleza inferioară este un loc de plimbare și 

relaxare deosebit într-un cadru natural. La capătul falezei este amenajat Complexul Muzeal de 

Științe ale Naturii. 
 

Fig. 104: Faleza inferioară a Dunării la Galați  

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Pe faleză au fost realizate cele 24 de lucrări unice de artă monumentală în timpul 

Simpozionului Național de sculptură în metal, care împletește metalul prelucrat artistic cu peisajul 

natural al fluviului.  Acestea fac parte din centrul de atracție vizuală a falezei, o adevărată emblemă 

a orașului Galați, ce îi conferă o specifitate unică.  
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Printre cele mai reprezentative se numeră:  

 „Fisiune”; 
 „Fructul soarelui”; 
 „Suflet de ape”; 

Armonia și ritmul viu al sculpturilor în metal creează o legătură strânsă între peisajul natural 

și latura umană, caracteristici care contribuie la structurarea unui ansamblu unic din țară, redefinind 

astfel, ambientul urbanistic.  

Vegetația cuprinde: 

- corcoduș roșu,  salcâm, salcie  creață ș.a. 
- flori ornamentale special amenajate de primărie și specii de floră sălbatică (păpădie, 

coada șoricelului, trestie ș.a.) 
 

 Parcul CFR (Carol I) 

Parcul închide strada Domnească și este mărginit de străzile Prundului și Brateș, dar și de 

calea ferată, având în prezent o suprafață de 2.92 ha. Inițial a purtat denumirea de „Asnal”. După 

câțiva ani înainte de primul război mondial a primit numele de „Carol I”, în prezent este cunoscut 

sub numele de Parc CFR. Piesa cea mai importantă din parc, o reprezintă Grota și Pavilionul rustic. 

Pavilionul este construit din beton armat, iar finisajul imită coaja de copac.  

Parcul formează un cadrul natural deosebit și deține condiții bune pentru popas, odihnă și 

relaxare, datorită spațiului verde, multitudinea arborilor, salcâmi, rondourilor cu flori, și nu în 

ultimul rând datorită amenajărilor pentru copii și adulți (băncuțe și un parc de basket). 

Vegetația este reprezentată în special de salcâmi (Robinia pseudoacacia). 
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Fig. 105: Robinia pseudoacacia - salcâmi (Parcul Carol I) 

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

 Parcul Eminescu 

A fost amenajat între anii 1880 și 1881, astăzi figurează în lista monumentelor istorice. 

Plantarea arborilor s-a realizat cu sprijinul primăriei (primar în acea perioadă - Constantin Ressu). A 

fost amenajat un lac, un pod rustic peste lac, o grotă cu o cascadă și deasupra s-a construit foișor, 

însă acesta din urmă a fost mutat în Parcul Carol I/ CFR.  La 16 octombrie 1911 a fost pusă statuia 

de marmură a lui Mihai Eminescu, prima de acest fel din țară. 

Bustul  poetului iese dintr-un bloc de marmura albă, pe fața căruia, într-un altorelief bine 

conturat este realizat geniul poetului exprimat prin corpul unei femei tinere ce poartă în mână o 

faclie. Semnificația lucrării este dată chiar de sculptorul Fr. Storck într-o declarație dată în ziarul 

"Dimineața", nr. 2738, în anul 1911. 

Vegetația reprezentativă cuprinde: brad argintiu, specii de trandafiri, castan, agud, salcâm, tei 

ș.a.   
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Fig. 106: Rosa sp. (trandafiri) în Parcul Mihai Eminescu  

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

 Parc Turnul TV 

Parcul face parte din patrimoniul  judeţean protejat și are o suprafață de 0.6 ha. Peisajul este 

bine împletit.  Denumirea parcului este dată de prezența Turnului TV. Turnul de Televiziune Galați 

este un turn din beton cu o înălțime de 130 metri, folosit pentru transmisia FM și TV. 

Prin parc se face trecerea către ștrand, fapt care numai din prisma peisajului cu vedere la 

Dunăre, îi conferă parcului o valoare deosebită.  Turnul este coloană înaltă, prin interiorul căreia se 

află ascensorul care urcă către partea superioară a turnului, unde se află o construcție modulară, 

cilindrică, cu 3 etaje. Turnul prezintă încă o construcție din schele metalice pe care sunt montate 

emițătoare, antene parabolice, radar antiaerian etc 

 La 100 de m se află restaurantul numit Perla Dunării, situat pe două nivele.   
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Fig. 107: Parcul Turn TV   

 
Sursă: Sursă proprie arhivă personală 

 

Întâlnim  spații special amenajate activităților de recreere și relaxare (băncuțe și parc de joacă 

pentru copii). Parcul  deține o vegetație  reprezentativă de gard viu, tei, corcoduș roșu (Prunus 

cerasifera), brazi, ș.a.   

 

2.1.2. Zonele sensibile din punct de vedere al protecției mediului 

A. Zone afectate de inundații 

Riscului de inundaţie a localităţilor riverane B.H. Dunăre, B.H. Prut inferior, B.H. Siret 

inferior a fost identificat și analizat în Planul Local de Acțiune pentru Mediu - Județul Galați. 

Reducerea riscului la inundații pentru zona județului Galați s-a concretizat printr-o serie de 

recomandări cadru prin realizarea PLAM - ului județului Galați, care a avut ca scop, reducerea 

suprafeţelor afectate de hazarde naturale (printre care și reducerea riscului la inundaţii); dar și 

reabilitarea și consolidarea malurilor și albiilor degradate ale cursurilor de apă.  

Localitățile afectate de inundații sunt în general acele localități situate fie de-a lungul 

cursurilor de apă sau în apropiere lor. În Județul Galați localitățile afectate de inundații sunt 

următoarele: 
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Tabel 2.12: Localităţile din județul Galați afectate de hazardurile naturale 

 

Nr. 

Crt. 

 

Localitatea 

Tipul de inundare/cursul de apă 

Din 

revărsări 

Din scurgeri de pe versanți 

 B.H. Siret 

1. Comuna Movileni 

Sat Movileni 
Siret - 

2. 
Comuna Cosmești 

Satul Băltăreți 
- 

2 podețe de descărcare ce nu permit evacuarea 

apelor din zona de risc, în punctele Pod CFR și 

fabrica de cherestea 

3. Comuna Nicorești 

Sat Sârbi 

Sat Dobrinești 

Sat Nicorești 

Tecucel 

Valea Rea 
Torent Roșia Colmatată 

4. Comuna Poiana 

Satul Poiana – 

Vișina 

Lupa Zona depresionară 

5. Comuna Buciumeni 

Satul Tecucel Sec 
- Neîntreținerea rigolelor și șanțurile de scurgere 

6. Comuna Șendreni 

Satul Șendreni 
Rusca MARE - 

7. Comuna Smârdan 

Satul Smârdan 
Mălina - 

8. Comuna Slobozia – 

Conachi 

Sat Cuza Vodă 

Suhurlui 

 

Torenți – Breana, casa Oprea Gheorghiță, Râpa 

Pantazi 

9. Comuna Brăhășești 

sat Toflea 

Cursul de apă 

Valea Boului 

Zona depresionară locuită din satul Toflea Torent 

Valea lui Stan 

10.  Comuna Bălășești 

Sat Barcea 

Sat Podoleni 

- 
Zona depresionară din satul Bălășești între moara și 

societatea agricolă Hobana 

11.  Comuna Barcea - Zona depresionară locuită din satul Barcea 
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Sat Barcea 

12.  

Comuna Corod 

Sat Corod 
Corozel 

Zona Mihai Toader 

Zona S-V a loc. Corod (Râpa Cimitirului) 

Zona N-V Gliga 

Zona S-V Chirița 

13.  
Comuna Cudalbi 

Sat Cudalbi 

Geru 

Vălcica 

Balus 

Zona depresionară locuită din satul Cudalbi 

14.  Comuna Drăgănești 

Satu Malul Alb 
- Scurgeri de pe versanți 

15.  Comuna Gohor 

Sat Gohor 

Sat Orbu 

Berheci 

 

Torent Râpa lui Dodan 

Valea Ban 

Râpa Codru și Carp 

16.  Comuna Corni 

Sat Corni 

Perisani 

Suhurlui 
Torent colmatat 

17.  Comuna Matca 

Sat Matca 

Corozel 

 
Torenți Pitiga și Albei 

18.  Comuna Negrilești 

Sat Negrilești 

Sat Ungureni 

Bârlad Torent Pod Negru 

19.  Comuna Munteni - Satul Ungureni 

20.  Comuna Rediu 

Sat Rediu 
Valea Satului 

Torent Râpele Rediu, Coțofana, Stație releu, Ștefan 

Costi 

21.  Comuna Piscu 

Satul Vameș 

- 

 
în zona fostului I.A.S - Școala 

22.  Comuna Schela 

Sat Schela 
Lozova - 

23.  Municipiul Tecuci r. Tecucel - 

24.  Comuna Țepu 

Sat Țepu – 

extravilan 

Berheci 

Tâmpa 

Torent Punct Fundătura și Piserea Țepu de Jos – 

Valea Mutului 

25.  Comuna Bălăbănești 

Satul Lungești 
Juravat În punctul Ciolan Ștefan 



INTERACȚIUNEA MEDIULUI CU ACTIVITĂȚE ECONOMICO-SOCIALE                                                                 
LA  NIVELUL JUDEŢULUI GALAŢI 

134 
 

Satul Bălăbănești 

Satul Bursucani 

26.  Comuna Drăgușeni 

Satul Căuiești 
- - 

a.B.H. Prut 

27.  Comuna Cavadinești 

Extravilan: Cacea 

Vădeni, Teleajăn și 

Rădeanu. 

Prut - 

28.  
Comuna Berești  

Meria 

Sat Berești – Meria 

 

Chineja 

Horincea 

Slivna 

Jaravăt 

 

Torenți: Topeni, Sipote, Aldești, Râpa Fagului 

Râmnic, Râpa Merei de Nord, Boghici, Râpa Școlii 

și Pădurii, Braniștea. 

Sat Puricani 

Sat Saseni 

 

- zona depresionară locuită 

Sat Balintești - - 

29.  Comuna Jorăști 

Sat Lunca 

Sat Jorăști 

- 

Bujorul 

- 

torent Râpa lui Zăgăniță, Râpa Zăcesii, Râpa lui 

Strat, Valea Sasei, Râpa Bujorului, Dealui Părului 

și Drumul de Piatră 

30.  Comuna Vânători 

Sat Odaia 

Manolache 

- torent Valea Satului, Valea Negurei, Valea Mare 

31.  Comuna Cuca 

Sat Cuca 
Lozovița Torent Vlaicu 

 

32.  Comuna Foltești 
satul Foltești - 

râpa Bisericii până la calea ferată și în zona pod pe 
DJ 242 

- sat Stoicani zona Dealul între Râpe 

33.  Comuna Măstăcani - Torent Casa Felea Ghiță, Școala Balintești, 
Biserica, Zona Tolica, Gura Rupturii 

34.  Comuna Suceveni 
Sat Rogojeni 

Oarba 
 -  

35.  Comuna  Tulucești 
Sat Tătarca 

-  Torent Bălaia, Valea Mare, Valea Draga și Tătarca 
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Sat Șivița 

36.  Comuna Vlădești 
Sat Brănești 

Brănești 
 - 

37.  Comuna Oancea 
Sat Oancea 

Oancea 
 

 

38.  Comuna Băneasa 
Satul Roșcani  colm.și degradării can. de colectare în zona pod pe 

DJ în zona Valea Satului, pe 600 m lungime 
39.  Comuna Vârlezi  satul Varlezi în punctul Potropop 
40.  

Comuna Rădești 
Satul Rădești 

Bujoru 
 

- zona Nord Rădești 
–  Drum Gara ) 

- biserica – cimitir 
- brutăria veche – 

- Cătun Oanca 
- zona Pavalasc Zoița 

Sursă: Conform Comitetul Județean Pentru Situații de Urgență Galați 
 

În Municipiul Galați, în anii cu precipitaţii abundente zona de la piciorul taluzului teraselor 

Siretului (medie - T2 și joasă - T3) dinspre Dunăre (dintre trecere bac și Elice) şi de asemenea toată 

valea oraşului - zona Bădălan, se inundă. Deși este construit un dig, acesta nu poate împiedica 

pătrunderea apei prin capilaritate spre suprafaţa  terenului și de asemenea nu poate stopa drumul 

invers al apelor Dunării prin canalizări, blocând astfel, drumul firesc al evacuării apelor. 

În anului 2010 (vara) în 29 ÷ 31 mai (cu precădere) şi în data de 16 iunie, au căzut cantităţi 

foarte mai de precipitaţii (excepţionale) în perioade scurte de timp. Datorită energiei relativ mari a 

reliefului pe care o are zona de pantă care face racordul dintre terasele Siretului, apele de precipitaţii 

căzute şi scurse pe pantă nu au  putut fi preluate de sistemele de canalizare, s-au acumulat și au 

inundat zona, au stagnat și s-au infiltrat atât  în terenul aflat la baza pantei, cât şi în accidentele 

subterane care afectează acest terenul - exemplu  intersecţia străzii I. L. Caragiale cu strada 

Columb.  

Ca urmare, s-au produs degradări însemnate la construcţiile din zonă, acest lucru fiind agravat 

și de  existenţa accidentelor subterane de sub construcţii, a umpluturilor eterogene cu grosimi relativ 

mari, afânate şi cu goluri, care în general favorizează pătrunderea apelor la fundaţiile construcţiilor, 

toate acestea  conducând de asemenea la tasarea terenului și la pierderea stabilităţii construcţiilor1  

 

Arii naturale protejate cu risc de inundații   

Cunoașterea ariilor protejate, a zonelor umede, a zonelor și siturilor de interes  științific și 

turistic, precum și a celor care necesită refacere ecologică, este necesară pentru evitarea amplasării 
                                                           
1 PUG și RLU – Municipiul Galați, judetul galați, 2011   
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de lucrări improprii de gospodărire a apelor în aceste locuri, asigurarea protecției mediului, 

refacerea ecologică precum și pentru luarea unor măsuri adecvate de  apărare împotriva efectelor 

distructive ale apelor. 

Pe cursul principalelor râuri din județul Galați, regăsim bălţi și amenajări piscicole. În 

Lunca Siretului Inferior, cele mai importante ape stătătoare sunt:  

 
Fig. 108: Bălţi și amenajări piscicole 

     

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor 
 

Lunca Joasă a Prutului Inferior reprezintă o zonă naturală, de valoare ştiinţifică recreativă 

și economică, cu rol de tampon și control al inundaţiilor, cu rol de alimentare-aprovizionare a 

stratului  subteran de apă, cu rol de reţinere a nutrienţilor şi sedimentelor și de atenuare a 

schimbării climatice a locului și - în principal - de conservare a biodiversităţi. 

Lunca Prutului Inferior este presărată și aceasta cu bălţi și amenajări piscicole (începând  de 

la limita nordică a judeţului și până la confluența cu fluviul Dunărea):  

 

                 

Amenajarea 
piscicolă 
Mălina 

Amenajarea 
piscicolă 
Lozova 

Balta 
Potcoava 

Balta 
Tălăbasca 

Complexul agro - piscicol Mâţa Rădeanu ; 

- Amenajarea piscicolă Şovârca;  

- Amenajarea piscicolă Vlădeşti (ce include și balta Măicaş);  

- Balta Brăneşti;  

Balta Vlăşcuţa;  

- Balta Pochina;  

- Balta Leahu;  

- Baza de genofond Cotu Chiului;  

- Lacul Brateş; 
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Din punct de vedere al riscului la inundații în ariile naturale protejate ale județului, întâlnim 6 

rezervaţii naturale care prezintă caracteristici specifice zonelor umede, fiind situate în luncile 

inferioare inundabile ale râurilor Siret şi Prut. 

 
Tabel 2.13: Ariile naturale protejate inundabile din județul Galați 

Nr. 
Crt. 

Denumire Localizare 

1 Balta Potcoava Lunca Siretului Inferior 
2 Balta Tălăbasca Lunca Siretului Inferior 
3 Lunca Joasă a 

Prutului 
Lunca Prutului Inferior 

4 Lacul Pochina Lunca Prutului Inferior (regim natural de 
inundabilitate) 

5 Lacul Vlășcuța 
 

Lunca Prutului Inferior 

6 Ostrovul Prut Lunca Prutului Inferior 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor  

 

Inundaţiile în zona lacului Vlăşcuţa, au dus la modificarea terenului, au distrus parţial gurile 

canalelor de alimentare şi evacuare care leagă lacul de râul Prut, au acoperit căile de acces spre 

Prut. Această zonă poate fi folosită în scopuri educative pe termen lung, constituind un exemplu viu 

pentru succesiunile naturale care vor evolua după inundaţii și alunecări de teren. 

Altă zonă umedă care prezintă risc de inundații este ROSPCA0070 Lunca Prutului – Vlădeşti 

– Frumuşiţa, inclusă în Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior (8247ha). Dintre spaţiile cu 

risc de inundaţii în Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior se mai detaşează șesurile din 

Lunca Prutului, precum și aşezările situate în apropierea apelor de suprafaţă permanente sau 

temporare, ca de exemplu Frumuşiţa, Şiviţa, Tuluceşti, Folteşti, Oancea, Vădeni. 

Reţeaua hidrografică a PNLJPI a suportat schimbări semnificative în scopul ameliorării 

funcţiilor şi diminuării restrictivităţilor pe care le impun.  Transformările cele mai importante la 

nivelul ecosistemelor naturale au fost generate de înființarea digurilor, cea mai mare parte a 

sectorului inferior al Prutului și a râurilor afluente care traversează localităţii fiind îndiguite.  

 

B. Zone afectate de reducerea fondului forestier  

Starea pădurilor din județul Galați 

Conform Strategiei Naţionale şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii  2010 – 

2020, în fondul forestier naţional există suprafețe, în special în regim de proprietate privată, 

exploatate și neregenerate. Din totalul de 8.574 ha plantări în 2007,8.000 ha au fost plantate de către 



INTERACȚIUNEA MEDIULUI CU ACTIVITĂȚE ECONOMICO-SOCIALE                                                                 
LA  NIVELUL JUDEŢULUI GALAŢI 

138 
 

RNP şi doar 574 ha au fost plantate în pădurile administrate de ocoalele silvice private, de către 

autorităţile locale. Tăierile pădurilor au crescut considerabil, în 2007 fiind de aproximativ 4458 

hectare, însă această suprafața crește de la an la an, ca apoi în anul 2010, din suprafaţa totală de 

fond forestier parcursă cu tăieri era de 7.238 ha, tăierile de igienizare s-au realizat pe 5.806 ha, fiind 

urmate de tăieri de îngrijire a arboretului 866 ha și tăieri de regenerare 424 ha. 

Suprafaţa fondului forestier al judeţului Galați, de cca. 37 mii ha reprezintă doar 8% din 

suprafaţa totală a judeţului. Din suprafaţa totală de fond forestier, 78% se află în administrarea sau 

paza ocoalelor silvice, în timp ce aproape 7 mii ha sunt mici proprietăți particulare. Suprafaţa de 

fond forestier în administrarea Direcţiei Silvice Galați la data de 31.12.2010 este de 30.640 ha din 

care: 
 

Fig. 109: Suprafaţa de fond forestier în administrarea Direcţiei Silvice Galați la data de 31.12.2010 

 

 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor  

 

Fondul forestier de stat administrat de Direcţia Silvică Galați este format aproape în întregime 

din specii de foioase (21.249 ha), rășinoasele fiind reprezentate simbolic de 176 ha de pin negru. 

Speciile de stejar (gorun, stejar brumăriu, stejar pufos și stejar pedunculat) ocupă 2.963 ha în timp 

ce speciile de diverse moi (salcie, plop indigen și euroamerican, tei) se regăsesc pe 4.029 ha iar 

speciile de diverse tari pe 13.425 ha. 

 Din rândul foioaselor se evidenţiază ca specii reprezentative salcâmul (11476 ha). În cadrul 

pădurilor cu funcţii speciale de protecţie, cca.8% îl reprezintă pădurile cu rol de ocrotire a 

genofondului și ecofondului forestier, în suprafaţă totală de 2089 ha (8% din suprafaţa păduroasă), 

din care fac parte Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior și rezervaţiile natural Pădurea 

Fond forestier de 
stat - 22.102 ha  

Fond forestier 
privat în pază - 

7.044 ha, 

Vegetaţie în afara 
fondului forestier 
naţional în pază - 

1.494 ha. 

Fond forestier  
deținut de  
Direcţiei 

Silvice Galaţi 
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Breana - Roșcani, Pădurea Pogănești, Pădurea Fundeanu, Pădurea Tălășmani, Dunele de Nisip de la 

Hanu Conachi și Ostrovul Prut. 

Suprafeţe din fondul forestier naţional parcurse cu tăieri. La nivel anului 2010, din 

suprafaţa totală de fond forestier parcursă cu tăieri de 7.238 ha, tăierile de igienizare s-au realizat pe 

5.806 ha, fiind urmate de tăieri de îngrijire a arboretelui 866 ha și tăieri de regenerare 424 ha.  

Din grafic se poate observa faptul că, activitățile care au redus suprafața pădurilor au fost 

tăierile de igienizare, efectuate de stat.  

Fig. 110: Activitățile care au redus suprafața pădurilor din județul Galați. 

 
Sursă: Raportul anual – Starea factorilor de mediu în România, 2010 

 

În cazul sectorului privat, s-a înregistrat tot o valoare mare a tăierilor de igienizare, însă 

relativ mai mică față de tăierile realizate de stat. Valorile înregistrate, sunt urmate de tăierile de 

îngrijire în arborete tinere, însă au valori mult mai mici. În ceea ce privește suprafaţa zonelor cu 

deficit de vegetaţie forestieră și disponibilităţi de împădurire, la nivelul judeţului Galați a scăzut de 

la 145 ha în 2006, la 25 ha, în 2010. În Imaginea de mai jos se poate observa această scădere: 
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Fig. 111: Zone cu deficit de vegetație forestieră și disponibilități de împădurire 

 
Sursă: Raportul anual – Starea factorilor de mediu în România, 2010 

Din fondul forestier total, în perioada 2008-2010 nu au fost scoase suprafețe din fondul 

forestier pentru alte utilizări. Deși se poate observa o degradare generală și reducerea pădurilor, în 

perioada 2006 – 2010 a existat o variație a suprafeţelor de păduri regenerate natural și artificial, 

după cum urmează: 
 

Fig. 112: Situația pădurilor regenerate natural și artificial (2006-2010) 

 
Sursă: Raportul anual – Starea factorilor de mediu în România, 2010 

  

Pe de altă parte, suprafeţele de pădure afectate de diverși factori la nivelul judeţului Galați, în 

anul 2010, au fost: 

 agresiuni climatice 854 ha; 
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 insecte 7.881 ha; 

 boli 205 ha; 

Principalele cauze generale ale tăierilor ilegale identificate sunt următoarele: 

 gradul de sărăcie al populaţiei locale; 

 tranzacţiile cu terenuri împădurite nu sunt înregistrate corespunzător, iar noi; 

 proprietari nu încheie contracte de administrare cu ocoalele silvice; 

 mai mult de 200.000 ha nu sunt administrate de structuri autorizate; 

 insuficienţi inspectori; 

 lipsa controlului volumului de material lemnos procesat; 

 dezvoltarea de mici întreprinderi de prelucrare a lemnului neautorizate; 

 lipsa resurselor financiare pentru compensarea sau pentru susţinerea activităţilor 

administrative ale deţinătorilor privaţi de pădure 

 

B. Zone afectate de contaminarea solului 

Solul se defineşte ca find formaţiunea naturală cea mai recentă de la suprafaţa litosferei. Este 

reprezentat printr-o sucesiune de straturi, care s-au format şi se formează permanent prin 

transformarea rocilor şi a materialelor organice, sub acţiunea conjugată a factorilor fizici, chimici şi 

biologici, în zona de contact a atmosferei cu litosfera. 

 
Tabel 2.14: Degradarea solurilor la nivelul judeţului Galaţi pe anul 2012 

Nr. 
crt.  

Suprafața 
cartată ha 

Terenuri afectate de: 

alunecări în braze alunecări în 
valuri 

alunecări în 
trepte 

salinizare 

supraf 
(ha) 

% supraf 
(ha) 

% supraf 
(ha) 

% supraf 
(ha) 

% 

1 366.111,02 1.722,25 0,47 1.894,35 0,52 1.848,06 0,50 19.673,09 5.37 
 Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor  

 

În județul Galați se realizează managementul siturilor contaminate,  aplicat ca un instrument 

prin care se poate preveni şi micşora posibilele efecte generate de acestea asupra mediului. 

Cadrul legal naţional în domeniul siturilor contaminate este reprezentat de două acte normative:  

 H.G. 1408/207 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluări solului şi subsolului este 

instrumentul legal pentru inventarierea, investigarea şi evaluarea siturilor potential contaminate.  
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 H.G. 1403/207 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost 

afectate, este instrumentul legal pentru acţiunea de corectare a siturilor contaminate, inclusiv 

remedierea, atenuarea naturală, monitorizarea, restricţile de utilzare a terenului, etc. 

Cele două hotărâri guvernamentale cu privire la managementul poluări terenului/subteranului 

reprezintă baza inventarului, investigaţiei şi stabilrea priorităţi siturilor potential contaminate şi 

pentru managementul riscului asociat cu siturile contaminate. Conforma raportului din 2012, există 

situaţia centralizată la nivelul judeţului Galaţi este prezentată în tabelul următor: 

 
Tabel 2.15: Situaţia centralizată la nivelul judeţului Galaţi 

Nr. 
crt.  

Cod sit Numele 
Sitului 

Proprietar 
 

Localitate Suprafat
a 

(hectare) 

Statut 

1.  RO2APMGL0
01  
 

Parc 2 
Buciumeni 

PETROM SA BUCIUME
NI 

2.528 In operare 

2.  RO2APMGL0
03  
 

Parc 4 
Buciumeni 

PETROM SA TEPU 9.329 In operare 

3.  RO2APMGL0
02   

Parc 2 PETROM SA MUNTENI 24.4752 In operare 

4.  RO2APMGL0
015  

Parc 1 Tepu PETROM SA GOHOR 2.015 Neoperaţional 

5.  RO2APMGL0
04  
 

Statie Uscare 
Munteni 

PETROM SA MUNTENI 0.63 In operare 

6.  RO2APMGL0
05  
 

Parc 9 
Schela 

PETROM SA SCHELA 7.7084 In operare 

7.  RO2APMGL0
09  
 

Parc 1 
Schela 

PETROM SA SCHELA 7.3415 In operare 

8.  RO2APMGL0
07  
 

Parc 12 
Schela 

PETROM SA SCHELA 3.779 In operare 

9.  RO2APMGL0
010 

 
 

Punct colectare 
tiei 
373 Schela 

PETROM SA SCHELA 1.96 In operare 

10.  RO2APMGL0
08  

Parc 1 Grivita PETROM SA GRIVITA  4.1626 Neoperaţional 

11.  RO2APMGL0
019  

 

Parc 1Frumusita PETROM SA FRUMUSI
TA 

2.97 In operare 

12.  RO2APMGL0
025  

Parc 1 
Independenta  
 

PETROM SA INDEPEN
DE 
NTA 

2.97 In operare 

13.  RO2APMGL0
020  

Parc 2 
Independenta  
 

PETROM SA SLOBOZI
A 
CONACHI 

1.65 In operare 
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14.  RO2APMGL0
026  

Parc 3 
Independenta  
 

PETROM SA INDEPEN
DE 
NTA 

19.3 In operare 

15.  RO2APMGL0
06  

 

Parc 4 
Independenta 

PETROM SA SCHELA 8.0937 In operare 

16.  RO2APMGL0
021  

Parc 5 
Independenta  

 

PETROM SA INDEPEN
DE 

NTA 

7.48 In operar 

17.  RO2APMGL0
027  

Parc 6 
Independenta  
 

PETROM SA INDEPEN
DE 
NTA 

6.59 In operare 

18.  RO2APMGL0
02  

Parc 7 
Independenta  
 

PETROM SA INDEPEN
DE 
NTA 

4.4 In operare 

19.  RO2APMGL0
028  
 

Parc 13 
Independenta 

PETROM SA SCHELA 4.83 In operare 

20.  RO2APMGL0
029  

Parc 14 
Independenta  
 

PETROM SA SLOBOZI
A 
CONACHI 

0.43 In operare 

21.  RO2APMGL0
023  

Statie Injectie 
Independenta  
 

PETROM SA SLOBOZI
A 
CONACHI 

4.65 In operare 

22.  RO2APMGL0
016 

 
 

Depozit de 
reziduri 
petroliere 
Independenta 

PETROM SA  
 

SLOBOZI
A 

CONACHI 

0.305 Neoperaţional 

23.  RO2APMGL0
018 

 

Depozit Tratare 
Independenta 
 

PETRO
M SA  
 

SLOBOZI
A 
CONACHI 

4.64 In operare 

24.  RO2APMGL0
017 

 
 

Atelier Tolmen 
Independenta 

PETROM SA SLOBOZI
A  
CONACHI 

 0.3 In operare 

25.  RO2APMGL0
012  

 

 Depozit Petrom PETROM SA TECUCI 0.9425 Neoperaţional 

26.  RO2APMGL0
013 
 

Depozit de 
carburanti 
Beresti 

PETROM SA BERESTI 0.1818 Neoperaţional 

27.  RO2APMGL0
030  
 

Depozit Petrom 
Galati 

PETROM SA GALATI 2.5 Neoperaţional 

28.  8 
RO2APMGL0
01 
 

Depoul de 
locomotive 
calatori Galati 
 

RTFC 
GALATI 

GALATI  1 In operare 

29.  RO2APMGL0
014  

SC Mehid SA SC Mehid SA GALATI 35.27 In operare 

30.  RO2APMGL0
031  

SC COMMET 
SA Tecuci 
 

SC COMMET 
SA 

TECUCI 8.4 Neoperaţional 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor  
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2.2. Influenţe antropice asupra mediului natural       

2.2.1. - poluarea atmosferei        

 
Aerul constituie unul dintre factorii esenţiali ai vieţii pe pământ, iar modificarea compoziţiei 

sale variază în funcţie de natura activităţilor antropice și a surselor de poluare naturală și industrială 

cu efecte negative asupra stării de sănătate a populaţiei. Poluanţii atmosferici, după natura lor, pot fi 

clasificaţi în suspensii sau aerosoli, gaze și vapori toxici. Cei mai răspândiţi poluanţi din categoria 

aerosolilor solizi sunt pulberile care sunt diferite ca dimensiuni și natură chimică, iar efectul asupra 

sănătăţii este foarte divers, depinzând atât de dimensiuni, cât şi de natura chimică. 

Potenţial, poluarea atmosferei este una din cele mai grave probleme ale societăţii actuale, atât 

din punct de vedere temporal – are efecte atât pe termen scurt și mediu cât şi pe termen lung, dar și 

spaţial – mobilitatea şi suprafeţele afectate. Evaluarea calităţii aerului înconjurător este 

reglementată prin  L 104 /2011 „Legea privind calitatea aerului înconjurător”, ce transpune 

Directiva 50/2008 adoptată de Parlamentul și Consiliul European privind calitatea aerului ambiental 

şi un aer mai curat pentru Europa, lege ce  are ca scop protejarea sănătăţii umane și a mediului ca 

întreg prin reglementarea măsurilor destinate menţinerii calităţii aerului înconjurător acolo unde 

aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului și îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri 

În acest context, problemele actuale sunt următoarele: efectul de seră, distrugerea stratului de 

ozon, acidifiere, producerea ozonului troposferic și nu în ultimul rând particulele în suspensie. 

La nivelul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galați, supravegherea calităţii aerului se 

realizează prin următoarele reţele de monitorizare: 

 reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului; 

 reţeaua clasică de monitorizare a calităţii aerului: 

 reţeaua de urmărire a pulberilor sedimentabile; 

 reţeaua de urmărire a pulberilor în suspensie, fracţiunea PM10 

 reţeaua de urmărire a precipitaţiilor atmosferice. 

a) Rețeaua automată de monitorizare la nivelul județului Galați este formată din 5 stații, 

amplasate astfel încât să fie reprezentative pentru protecția sănătății populației și a mediului 

înconjurător, respectându-se normele internaționale europene: 

  GL 1 – Galaţi, Str. Brăilei, bloc S2 – staţie automată de monitorizare a traficului 

   GL 2 – Galați, Str. Domnească, nr. 7, blocurile P3 – P5 – staţie automată de monitorizare 

fond urban  

   GL 3 – Galați, Str. Traian, nr. 431 (Staţia Meteo) – staţie automată de monitorizare fond 
suburban 
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   GL 4 – Galaţi, B-dul Dunărea, nr. 8, bloc C3 – staţie automată de monitorizare 
industrială 

  GL 5 – Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 146 – staţie automată de monitorizare 
industrială 

Staţiile fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, achiziţionate în 

cadrul Contractului 84/2006 – Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaţii şi poluarea 

aerului – Componenta 2 “ Monitorizarea calităţii aerului”. 

 
Fig. 113: Amplasarea staţiilor de monitorizare în judeţ 

 
 Sursă: APM Galați, iunie 2014 

 

Rezultatele înregistrate în luna iunie 2014 sunt prezentate în tabelul de mai jos, valorile fiind 

raportate la limitele prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

 
Tabel 2.16: Valorile înregistrate în luna aprilie 2014  

Poluant UM Medii lunare iunie 2014 
Gl 1 Gl 2 Gl 3 Gl 4 

SO2 μg/mc 5.92 2.89 10.30 2.52 
NO2 μg/mc 4.91 - 0.52 11.23 
CO mg/mc 0.03 0.04 - 1.61 
O3 μg/mc - 13.93 33.92 58.87 
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Poluant UM Medii lunare iunie 2014 
Gl 1 Gl 2 Gl 3 Gl 4 

PM 10 grv. μg/mc 17.92 - - - 
PM2,5 grv μg/mc - 7.34 - - 
BENZEN μg/mc - - 0.16 - 

Pb μg/mc 0.03 - - - 
As μg/mc 0.21 - - - 
Cd μg/mc 0.22 - - - 
Ni μg/mc 1.08 - - - 

Sursă: Raport lunar asupra calităţii factorilor de mediu la nivelul judeţului Galați, iunie 2014 
 

In staţiile automate GL3 şi GL4 nu s-au determinat metalele datorită unor defecţiuni ale 

pompelor de prelevare. În continuare este prezentat grafic evoluția medie în luna iunie 2014 a 

poluanților monitorizați în cele 4 stații. 

 
Fig. 114: Evoluţia poluanților, valori medii zilnice 

 
Sursă: Raport lunar asupra calităţii factorilor de mediu la nivelul judeţului Galați, iunie 2014 

 
 

 Evoluţia plumbului și a metalelor toxice: nichel, cadmiu, arseniu 

Concentraţiile medii lunare înregistrate în luna aprilie 2014 pentru metalele din fracţia PM10, 

sunt prezentate în tabelul următor: 

 
Tabel 2.17: Metalele din fracția PM10 din luna aprilie 2010 

APM 
Galați 

Pb μg / m3 Ni μg / m3 Cd, μg / m3 As, μg / m3 

STAŢIE T 
– GL1 

0.03  1,08 0,22 0,21 

Sursă: Raport lunar asupra calităţii factorilor de mediu la nivelul judeţului Galați 
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În continuare s-a realizat un grafic reprezentativ: 

 
Fig. 115: Concentraţiile medii lunare înregistrate în luna iunie 2014 pentru metalele din fracţia PM10 

 
 Sursă: Raport lunar asupra calităţii factorilor de mediu la nivelul judeţului Galați, iunie 2014 

 

 

In staţiile automate GL3 şi GL4 nu s-au determinat metalele datorită unor defecţiuni ale 

pompelor de prelevare. 

Evoluţia indicelui general de calitatea aerului din reţeaua locală  de monitorizare a calităţii 

aerului 

În ceea ce privește evoluția poluanților gazoși mai sus reprezentați, în perioada analizată, nu 

s-au înregistrat valori peste limita admisă. Conform Ordinului MMDD nr. 1095/2007 pentru 

aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării 

informării publicului, indicele general de calitate a aerului permite descrierea periodică sub o formă 

simplă a informaţiilor privind starea globală a calităţii aerului în aria de reprezentativitate a fiecărei 

staţii automate de monitorizare a calităţii aerului. Indicii generali sunt reprezentaţi prin numere 

întregi cuprinse între 1 şi 6, fiecărei cifre îi corespunde un calificativ: 

 

1 – Excelent      4 – Mediu 

2 – Foarte bun      5 – Rău 

3 – Bun       6 –Foarte rău 
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Fig. 116: Evoluţia indicelui general de calitatea aerului la staţiile din reţeaua locală de monitorizare 

 Staţia GL1 adresa: Galaţi, str. Brăilei nr. 181, bloc S2 

 
Sursă: Raport lunar asupra calităţii factorilor de mediu la nivelul judeţului Galați, iunie 2014 

 
 Staţia GL2 adresa: Galaţi, Str. Domnească, nr. 7, blocurile P5 – P3 

 
Sursă: Raport lunar asupra calităţii factorilor de mediu la nivelul judeţului Galați, iunie 2014 

  
 Staţia GL3 adresa: Galaţi, str. Traian nr. 431 (Staţia Meteo) 

 
Sursă: Raport lunar asupra calităţii factorilor de mediu la nivelul judeţului Galați, iunie 2014 

 
 Staţia GL4 adresa: Galaţi, B-dul Dunărea nr. 8, bloc C3 
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Sursă: Raport lunar asupra calităţii factorilor de mediu la nivelul judeţului Galați, iunie 2014 

 

În cursul lunii iunie 2014, nu a fost posibilă calcularea indicilor generali de calitate ai aerului 

în staţia GL5 şi parţial ȋn staţiile GL3, GL4, datorită unor defecţiuni tehnice ale analizoarelor și 

sistemelor de cndiţionare a aerului. 

 

b) Rețeaua clasică de monitorizarea a calității aerului – 
Toate determinările au fost efectuate în cadrul Laboratorului A.P.M Galați. Rețeaua este 

formată din 8 puncte de prelevare: 

 6 puncte în Municipiul Galați, 
 1 punct în Municipiul Tecuci  
 1 punct în comuna Smârdan.  

 

Valorile înregistrare pentru luna iunie 2014 au fost următoarele: 
 

Tabel 2.18: Pulberi sedimentabile g/m2/ în luna aprilie 2014 

Nr. 

Crt. 

Punct de prelevare Pulberi sedimentabile 

g/m2/lună 

Cantitate 

lunară 

Cantitate 

maximă admisă 

1 Sediu APM Galați 8.53 17 

2 str. Smârdan - SC Atlas SA 14.99 17 

3 B-dul G. Coşbuc - SC GALMOPAN 

SA 

16.21 17 

4 Valea Oraşului - SC PRUT SA 14.63 17 

5 Str. Brăilei - stația GL1 12.30 17 

6 Str. Traian - Stația GL 3 14.01 17 
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7 B-dul Dunărea - Stația GL 4 15.37 17 

8 Tecuci- str. 1 Decembrie 1918 - Statia 

GL 5 

16.50 17 

      Sursă: Raport lunar asupra calităţii factorilor de mediu la nivelul judeţului Galați, iunie 2014 
 

Din grafic se poate observa, faptul că în nici una din stații nu s-a depășit valoarea concentraţiei 

maxim admisibile de 17 g/m2/ lună prevăzută în STAS - ul 12574/1987 „Aer din zonele protejate” 

nu s-au înregistrat depăşiri, la pulberi sedimentabile. 

 
Fig. 117: Pulberi sedimentabile (g/m2) în luna iunie 2014

 
     Sursă: Raport lunar asupra calităţii factorilor de mediu la nivelul judeţului Galați, iunie 2014 

 

Reţeaua de monitorizare a precipitaţiilor atmosferice 

Reţeaua este alcătuită din trei puncte de recoltare a precipitaţiilor, amplasate la sediul A.P.M. 

Galaţi, staţia GL3 şi staţia GL4. Pentru probele prelevate în luna iunie, valorile medii sunt 

prezentate în Anexa nr.1. Concluzii: Nu s-au semnalat ploi acide. Precipitaţiile au avut caracter 

neutru şi încărcări ionice mici. 

 

2.2.2. Poluarea apelor de suprafață 

Global, apa reprezintă o resursa limitată care suportă din ce în ce mai greu efectele poluării 

globale și consecinţele activităţilor antropice ale populaţiei care au luat amploare în ultimii ani. 

Activităţile antropice și explozia demografică, exercită presiuni greu de suportat asupra resurselor 

de apă, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, și de aceea este necesară perfecţionarea 

instrumentelor legislative deja existente, pentru a reglementa clar problemele complexe apărute.  
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Apa este și ea un vector important al agenților poluanți, însă raspândirea lor în apă se face cu o 

viteză mai mică, deoarece circulația apei este mai înceată decât circulația aerului.  Apa are anumite 

caracteristice bine definite: poate dizolva multe substanțe nocive și  prezintă condiții favorabile 

pentru concentrări fizice, chimice, și biologice ale agenților poluanți, fiind este mai importantă 

substanță pentru procesele biochimice, iar poluarea ei poate influența întreaga textură a lanțurilor 

trofice (Clipea, 1978); 

Raportat la poluare, orice alterare fizică,  chimică, biologică sau bacteriologică a apei, peste o  

limită admisibilă, inclusiv depasirea nivelului natural de radioactivitate produsa direct sau  indirect 

de activitatile umane, care o fac improprie pentru folosirea normală, in scopurile in  care  aceasta  

folosire  era  posibila  inainte  de  a  interveni  alterarea, reprezintă poaluarea apei, conform Legea 

Apelor  nr.  107/1996. De aceea, asigurarea standardelor de viaţă pentru populaţie şi dezvoltarea 

economică solicită excesiv resursele de apă şi pot face, în unele regiuni sau în anumite perioade de 

timp, ca aceste resurse să fie insuficiente.  

Repartizarea neuniformă a resurselor de apă pe teritoriul ţării, gradul insuficient de regularizare 

a debitelor pe cursurile de apă, poluarea semnificativă a unor râuri sunt principalii factori care pot 

face ca zone importante ale ţării să nu dispună de surse suficiente de alimentare cu apă în tot cursul 

anului, mai ales în perioadele de secetă sau în iernile cu temperaturi scăzute. 

Acest fenomen se poate manifesta atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ, atunci cand 

există apă, dar nu poate fi utilizată pentru că este poluată. De aceea, este necesar să utilizăm în mod 

raţional şi să protejăm această resursă. În primul rând, este necesar să reducem consumul de apă, în 

special prin reducerea la minimum posibil a pierderilor inutile, atât la nivelul locuinţelor individuale 

şi al sistemelor centralizate de apă, cât şi în activităţile economice din agricultură, industrie şi 

servicii. Pe de altă parte, resursele de apă trebuie protejate din punct de vedere calitativ, prin 

epurarea apelor uzate. 

Deşi realizarea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate este o activitate care necesită 

resurse financiare importante, beneficiile se regăsesc atât în calitatea resurselor de apă şi a mediului 

acvatic, cât şi în creşterea valorii de utilizare a acestei resurse. Astfel, apa devine adecvată pentru 

agrement, pentru pescuit şi piscicultură, pentru utilizare ca apă potabilă şi se reduc costurile de 

tratare pentru utilizarea apei la alte folosinţe. 

 În ceea ce privește principale elemente poluante ale apelor naturale, acestea se pot grupa astfel: 
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Tabelul 2.19: Clasificarea poluanților după diferite criterii  

Criteriu de împărțire Categoria de poluanți Poluanți 
 
 
 
 

Tipul poluanților 

 
Substanțe organice 

-hidrocarburi; 
-pesticide; 
-detergenți; 

 
Substanțe anorganice 

-metale grele; 
-fosfor;  
-azot; 

 
Suspensii 

-material steril din mine sau 
cariere; 
-fibre de celuloză și lemn; 
-diverși poluanți; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipul Poluanților 
Proveniența și 
caracteristicle 

comune 

 
Substanțe petroliere 

-hidrocarburi din rafinării; 
-foraje-extracți; 
-combinate petrochimice; 
-transport auto și naval; 

 
 

Substanțe radioactive 

-substanțe din atmosferă; 
- scăpări de la reactoarele nucleare; 
-izotopi radioactivi din laboratoare 
de cercetare; 

Ape calde -ape calde din industrie; 
-ape calde de la centralele 
hidroelectrice; 

 
Microorganisme 

patogene 

-din spitale; 
-crescătorii animale; 
-ștranduri și locuințe; 

 
 
 
 

Natura poluanților 

Poluanți fizici -substanțe radioactive,ape termale; 
 
 
 

Poluanți chimici 

-azot și fosfor; 
-mercur; 
-plumb; 
-mercur; 
-hidrocarburi; 
-detergenți; -pesticide; 

Poluanți biologici -microorganisme; 
Sursă: http://www.upg-ploiesti.ro/fisiere/1669/apa_poluare_depoluare.pdf august 2014 

 

Poluarea cu nutrienţi, substanţe organice şi substanţe periculoase a apelor de suprafaţă sunt în 

principal cauzate de emisiile de la aglomerări umane, activităţile industriale şi agricole. 

Implementarea măsurilor de reducere a emisiilor de poluanţi au drept scop reducerea poluării, acest 

aspect fiind luat în considerare la elaborarea primului Plan de management. În plus, alterările 

http://www.upg-ploiesti.ro/fisiere/1669/apa_poluare_depoluare.pdf
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hidromorfologice pot determina neatingerea stării ecologice sau potenţialului ecologic bun pentru 

corpurile de apă, fapt indicat în primul plan de management şi care va fi abordat în continuare. 

Sursele de poluare industriale şi agricole contribuie de asemenea la poluarea cu substanţe 

organice a resurselor de apă. Au fost identificate ca presiuni semnificative unităţile industriale 

(industria materialelor de construcţii, industria alimentară, etc.) şi agricole (ferme zootehnice) care 

intră sub incidenţa Directivei 2010/75/CE privind emisiile industriale (IED), unităţi care produc 

poluări accidentale a resurselor de apă şi alte unităţi care au stabilit programe de măsuri. 

Calitatea apelor de suprafaţă este influenţată de evacuările de ape uzate, când acestea nu sunt 

preepurate sau neadecvat epurate, înainte de a fi descarcate în receptor. Statisticile anuale pe 

principalele surse de apă în România, respectiv Sinteza calității apelor din România, elaborată anual 

de Administrația Națională “Apele Române”, în perioda 2007-2011 au estimat că volumul total de 

apă uzată provenită de la aglomerările umane care a fost evacuat în receptorii naturali suficient 

epurat a crescut cu 43,925 milioane m3/an (14,6%). Prin urmare, în perioada 2007 – 2011, 

procentul de ape uzate provenite de la principalele surse de poluare care au ajuns în receptorii 

naturali, în special râuri, neepurate și insuficient epurate, a scazut de la 77,8% in anul 2007 la 75% 

in anul 2011. 

Pentru a se putea monitoriza starea apelor de suprafață, în județul Galați există reţeaua de 

monitorizare a emisiilor în cursuri de apă şi canalizările localităţilor, iar analiza indicatorilor de 

calitate a apelor uzate la nivelul judeţului se efectuează de  

 agenţii economici prin sisteme proprii de automonitorizare sau de firme autorizate în 

 domeniu; 

 Laboratorul de Mediu din cadrul A.P.M. Galaţi; 

Prin urmare, în luna iunie 2014 analiza indicatorilor de calitate a apelor uzate a fost 

efectuată la nivelul judeţului de: 

 agenţii economici prin sisteme proprii de automonitorizare sau de firme autorizate în 

domeniu; 

 laboratorul A.P.M. Galați 

Astfel că, monitorizarea calității apelor uzate de către agenţii economici s-a realizat astfel: 

 automonitorizare agenţi economici, s-a efectuat pentru următorii agenții economici, cu potențial 

impact asupra mediului: 

 SC ELECTROCENTRALE SA; 

 SC INTFOR SA; 

 SC ARCELORMITTAL GALAȚI SA - Deversare iaz Cătuşa - surse de poluare: UAF, 
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- Deversare iaz Catuşa -surse de poluare: UAF, UOR (OLD1 şi OLD3), UOR (TC1 şi 

TC3), UOR (Produse auxiliare), ULP (LTG1 şi LSF), UPS, UPDES;  Deversare Balta 

Mălina - surse de poluare: UAF, UOR (OLD1 şi OLD3), UOR (TC1 şi TC3), ULP, 

UPDES; 

-  SC APA CANAL SA. 

Nu s-a semnalat depăşirea limitelor de emisie stabilite prin actele de reglementare. 

 

 monitorizare agenţi economici –  periodic, agenţii economici transmit la APM Galaţi rezultatele 

monitorizării conform programului de monitorizare impus prin autorizaţiile de mediu. În luna 

iunie, s-au primit rapoarte de încercare de la urmǎtorii agenţi economici: SC PETCONPET SRL, 

SC Apa Canal SA, SC Intfor SA, SC Linde Gaz Romania SRL, SC Magnus Dunarea SRL, SC 

Mol Romania SRL, SC Morell Welding Industries, SC Ivas SA, SC American Star Popcorn DG 

SRL, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Ioan”, SC Plasma SRL, SNTFM CFR Marfa, 

Serviciul Public Ecosal, SC Soragmin SRL, SC BMW Olimpia SRL. Faţă de concentraţiile 

maxime admise de Normativele şi actele de reglementare existente nu s-au înregistrat depăşiri 

ale indicatorilor monitorizaţi Faţă de concentraţiile maxime admise de Normativele și actele de 

reglementare existente nu s-au înregistrat depăşiri ale indicatorilor monitorizaţi. 

 

.Monitorizarea apelor uzate de către LABORATORUL A.P.M. GALAȚI (Determinări 

efectuate în cadrul Laboratorului A.P.M. Galați) 

În luna iunie 2014, Laboratorul APM Galaţi a efectuat analize fizico-chimice ale calităţii 

apelor uzate pentru respectarea obligaţiilor incluse în autorizaţiile de mediu, la solicitarea 

următorilor agenţi economici:  

- SC Mini Serv Oil SRL,  

- Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna”, 

- Spitalul General C.F. Galaţi,  

- SC ICMRS SA,  

- SC Almera Internaţional SRL, SC Trustul de Presă ’’Dunărea de Jos’’,  

- Arhiepiscopia Dunării de Jos. 

Conform ISO 17025/2005, analizele efectuate la solicitarea agenţilor economici sunt 

proprietatea acestora, drept pentru care rezultatele rapoartelor de încercare sunt confidenţiale. 

Conform ISO 17025/2005, analizele efectuate la solicitarea agenţilor economici sunt 

proprietatea acestora, drept pentru care rezultatele rapoartelor de încercare sunt confidenţiale. 
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În Planul Local de Acțiune pentru Mediu a județului Galați, se prevăd necesare următoarele 

măsuri privind îmbunătățirea calității apei:  

 alocarea fondurilor de către Consiliile Locale, necesare pentru promovarea 

investiţiilor (finalizarea programelor de etapizare) în vederea realizării lucrărilor 

de extindere şi modernizare a staţiilor şi instalaţiilor de epurare;  

 execuţia la termen a măsurilor şi lucrărilor prevăzute în Programele de etapizare;  

 îmbunătăţirea randamentelor de funcţionare a staţiilor de epurare orăşeneşti 

printr-o exploatare corespunzătoare conform prevederilor regulamentelor de 

funcţionare, întreţinere și exploatare;  

 îmbunătăţirea prin investiţii de reabilitare și modernizare a randamentelor de 

funcţionare a staţiilor de preepurare a folosinţelor de apă din judeţul Galați;  

 înlocuirea tehnologiilor de evacuare hidraulică a dejecţiilor din zootehnie cu 

sisteme tip uscat;  

 dotarea laboratoarelor utilizatorilor la nivelul necesar pentru controlul şi 

supravegherea calităţii apelor, în conformitate cu prevederile legale şi ale 

directivelor europene;  

 perfectarea mecanismului financiar cu privire la obligativitatea de plată a 

penalităţilor şi amenzilor contravenţionale aplicate;  

 conformarea folosinţelor de apă la prevederile Planurilor Locale de Acţiune 

pentru Mediu; implicarea autorităţilor locale pentru îndepărtarea surselor de 

poluare locale. 

În România, dezvoltarea sistemelor de canalizare şi de epurare a apelor pentru controlul 

poluării organice a fost stabilită pe baza prevederilor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor 

uzate urbane şi a obligaţiilor asumate prin Tratatul de aderare. Termenele de implementare ale 

Directivei variază şi depind de dimensiunea aglomerării şi de impactul acesteia asupra apelor 

receptoare. Termenul de tranziţie final pentru implementarea Directivei a fost stabilit la 31 

decembrie 2018, cu termene intermediare pentru colectarea şi epurarea apelor uzate urbane. 

Perioada de tranziţie obţinută a fost considerată un criteriu de prioritizare financiară. Astfel, cele 

mai multe aglomerări între 2.000 şi 10.000 locuitori echivalenţi vor fi în conformitate cu 

prevederile Directivei UWWTD după anul 2015, cu o perioadă de tranziţie până în anul 2018, iar 

aglomerările cu mai mult de 10.000 l.e. au o prioritate mai mare, având termen de conformare anul 

2015. 
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În ceea ce priveşte tipul de epurare, epurarea avansată a apelor uzate este specifică 

aglomerărilor cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenţi, iar epurarea secundară (treaptă biologică) 

este o regulă generală pentru aglomerările mai mici de 10.000 locuitori echivalenţi. De asemenea, 

pentru aglomerările cu mai puţin de 2.000 locuitori echivalenţi, care sunt localizate în zone de deal 

sau zone de munte, condiţiile geo-morfologice şi climatice necesită soluţii specifice şi individuale 

(staţii de epurare mici, epurarea naturală în lagune sau alte metode de epurare neconvenţionale). 

 

 2.2.3. Poluarea solului și a apelor subterane 

A. Poluarea solului 

Solul, prin poziţa, natura şi rolul său este o componentă a biosferei şi un produs al interacţiuni 

dintre mediul biotic şi abiotic, reprezentând un organism viu, în care se desfăşoară o viaţă intensă şi 

în care s-a stabilt un anumit echilbru ecologic. Solurile determină producţia agricolă şi starea 

pădurilor, condiţonează învelişul vegetal, ca şi calitatea apei, în special a râurilor, a lacurilor şi a 

apelor subterane, reglează scurgerea lichidă şi solidă în bazinele hidrografice şi acţionează ca o 

geomembrană pentru diminuarea poluări aerului şi a apei prin reţinerea, reciclarea şi neutralizarea 

poluanţilor, cum sunt substanţele chimice folosite în agricultură, deşeurile şi rezidurile organice şi 

alte substanţe chimice. 

 Sol ca o componentă a mediului, suferă presiuni fie de origine naturală sau antropică. În cea 

de a doua categorie intră substanțele fertilizante utilizate pentru a restabilri şi sporii productivitatea 

solului, de aceea poluarea solului are loc datorită difuzări, răspândiri diferitelor substanţe toxice, 

deşeuri, care se deosebesc de componenţa chimică a solului. Folosite timp îndelungat, 

îngrăşămintele chimice pot opri reciclarea substanţelor organice din solurile cultivate, ameninţând 

grav fertiltatea lor. Creşterea cantiăţilor de îngrăşăminte chimice reduce tot mai mult componentele 

organice şi humusul din sol. Aceasta are drept efect deteriorarea structuri pedologice, contribuind 

astfel la declinul complexului absorbant argilo-humic din sol. Ameliorarea stări de calitate a 

solurilor se poate realiza prin aplicarea îngrăşămintelor (naturale, de sinteză) şi a substanţelor de uz 

fitosanitar în conformitate cu prevederile Codului bunelor practici agricole. 

Pentru a monitoriza situația poluării solului în județul Galați se folosește o reţeaua de 

monitorizare alcătuită din următoarele puncte de prelevare, amplasate la nivelul judeţului Galaţi: 

Bariera Traian (Km 26 - limitrof SC Iricad);  

 Şantierul Naval Damen (DN 2B km 8 - frontieră );  

 DN 25 (km 25 - loc. Independenţa);  

 Sediu APM Galaţi - parc APM; 
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 SC ArcelorMittal, Şos. Smârdan nr. 1 lat. N, Şos. Smârdan nr. 1 lat. E;  

 Zona Tirighina (DN 2B - km 6); S.C. Petrom S.A;  

 Depozit municipal Tirighina Galaţi;  

 Depozit municipal Rateş Tecuci;  

 Halda de zgură Elnav;  

 Halda de steril Zahărul Lieşti;  

 Halda de zgură Arcelor Mittal;  

 Hidrohalda ArcelorMittal.  

Conform proframului de monitorizare, ȋn cursul lunii iunie 2014, nu s-au efectuat analize 

pentru monitorizarea calităţii solului. În vederea  analizări poluării solului, s-au consultat sursele 

disponibile în acest caz, drept urmare conform raportului anual pe 2012, astfel că situaţia utilzări 

îngrăşămintelor, pe raza judeţului Galaţi în anii 2008-2012 este următoarea:  

 
Fig.118: Situaţia utilzări îngrăşămintelor, pe raza judeţului Galaţi în anii 2008-2012 (Ingrăşăminte 

chimice folosite/ tone substanţă activă ) 

 
Sursă: Raport anual privind starea mediului in judeţul Galaţi, 2012 
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Fig. 119: Situaţia utilzări îngrăşămintelor, pe raza judeţului Galaţi în anii 2008-2012 (N+ P2O5+ K2O 

Kg/ha) 

 
Sursă: Raport anual privind starea mediului in judeţul Galaţi, 2012 

 

Un loc important în procesul agricol îl ocupă utilzarea unei game largi de pesticide, find utile 

în măsura în care rezolvă problemele pentru care au fost create şi aplicate. Dar, acumularea acestora 

în sol, flora şi fauna, precum şi migrarea necontrolată a lor în mediu, sau a rezidurilor din procesele 

de valorifcare, poate produce o serie de efecte nedorite atât asupra plantelor, cât şi a ecosistemului 

în ansamblu. 

În ceea ce privește produsele fitosanitare, în judeţul Galaţi, în anii 2008-2012, s-au utilizat 

următoarele cantităţi de produse fitosanitare: 

 
Tabel 2.20: Cantităţile utilizate de produse fitosanitare în anii 2008-2012 

Nr. 
crt. 

Anul Produs fitosanitar, tone Total (tone) Suprafața (ha) 

Erbicide Fungicide Insecticide   

1 2008 121,218  171,90 15,045 308,163 214.47 

2 2009 148,602  174,642 18,628 341,872 251.684 

3 2010 18,573  174,690 15,265 308,528 217.65 

4 2011 12,24  17,936 18,265 308,528 271.65 

5 2012 121,027  207,370 19,149 347,536 295.598 
Sursă: Raport anual privind starea mediului in judeţul Galaţi, 2012 

 

Protecţia solului se poate realiza prin dezvoltarea unei agriculturi ecologice, care să nu 

afecteze componentele mediului şi să dea, în acelaşi timp, produse de calitate. Trebuie înlocuită 

treptat combaterea chimică a dăunătorilor cu cea biologică, evitându-se practica monoculturilor şi 
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luate măsurile ce se impun pentru ameliorarea solurilor degradate. Toate acestea în contextul 

necesităţi reîmpădurilor şi optimizări modului de ocupare a terenurilor, inclusiv în cea ce priveşte 

depozitarea diverselor deşeuri şi reziduri ndustriale. 

 

B. Poluarea apelor subterane 

Evaluarea și monitorizarea stării corpurilor de apă din județul Galați, conform raportului 

anual privind starea mediului în judetul Galaţi din 2012, a constat în monitorizarea calitativă a 

forajelor aparţinând  următoarelor corpuri de apă: GWROPR02, GWROPR03, GWROPR04, 

GWROPR06, GWROPR12. În continuare sunt descrise punctele de analiză luate în considerare și 

rezultatele obținute: 

 

B.1.GWROPR02 (Lunca şi terasele Prutului mediu şi nferior şi afluenţi săi) 

Evaluarea stări chimice a corpului de apă subterane conform Raportului anual din 2012: 

a. Foraje de calitate monitorizate în vederea evaluări corpului de apă subterană, respectiv număr, 

denumire, tip şi scop: foraje de reţea (de observatie, de exploatare, de control al poluari, foraje ale 

tertilor etc.). Datorită dezvoltări pe o suprafaţă foarte întinsă parageneza apelor este foarte variată, 

determinând un chimism al apei tot atât de variat. 

În anul 2012, monitorizarea stări calitative a acestui corp de apă subterană s-a realizat prin 32 de 

puncte, din care: 

 - 20 foraje din reţeaua hidrologică naţională 

- 3 fântâni de urmărie a poluări cu nutrienţi - 6 foraje de urmărie a influenţei asupra apelor 

subterane a platformelor de deşeuri 

b. Indicatori care au determinat starea corpului de apă 

Indicatori pentru care sunt stabilte valori de prag conform Ordinul MM nr.137/209: amoniu 

(NH4+), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-), azotiţi (NO2-), ortofosfaţi (PO43-), Cd şi Pb şi valori 

standard de calitate conform H.G. nr.53/209: azotaţi (NO3-), pesticide. 

c. Rezultatul încadrări corpului de apă în starea chimică, cu precizarea elementelor care au 

determinat neatingerea obiectivului de calitate (starea chimică bună) 

Pe baza datelor obţinute, valorile medi anuale s-au comparat cu valorile prag din Ordinul MM 

nr.137/209 şi HG nr.53/209. S-au înregistrat depăşir faţă de valorile de prag/standardele de calitate 

în 17 puncte monitorizate astfel:  

-12 foraje din reteaua hidrologică naţională 

- 1 fântână de urmărie a poluări cu nutrienţi - 4 foraje de urmărie a poluări din zonele de influenţă a 

platformelor de deşeuri. 
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Depăşirle înregistrate ale valorilor de prag/standardelor de calitate sunt grupate astfel: 

 - la amoniu în 2 foraje din reţea; 

- 1 în zona platformelor de deşeuri. 

- la azotiţi în 1 foraj din reţea şi la 1 platformă 

- la azotaţi în 2 foraje din reţea şi 1 fântână 

- la ortofosfaţi în 3 foraje din reţea 

- la cloruri în 5 foraje din reţea, unul de urmărie a poluări şi 3 din zona platformelor de deşeuri  

- la sulfaţi în 7 foraje din reţea şi 3 foraje de urmărie a influenţei platformelor de deşeuri. 

d. Prezentarea altor indicatori care se monitorizează (şi care nu intră în evaluare) 

În anul 2012, pentru corpul de apă ROPR02 au mai fost monitorizaţi o serie de parametri fizico-

chimici, după cum urmează: 

 - Regim termic si acidifere: temperatura, pH;  

- Indicatori regimului de oxigen: oxigen dizolvat;  

- Indicatori de salinitate, ioni generali: conductivitate, bicarbonati, sodiu, potasiu, calciu, magneziu; 

 - Metale (concentraţia formei dizolvate): Fe,Mn, Ni, Cu, Zn, Cr, Ba, Co, Se, V;  

- Micropoluanţi organici: PAH-uri, COV-uri, BTEX-uri.  

Concluzii: 

Întrucât 53,12 % din punctele monitorizate prezintă depăşir ale valorilor prag, respectiv ale 

standardelor de calitate la diferiţ indicatori, se consideră că acest corp de apă subterană, 

GWROPR02 (Lunca şi terasele Prutului mediu şi inferior şi afluenţi săi) se află în stare chimică 

slabă. 

 

B.2. GWROPR03 (Lunca şi terasele râului Bârlad) 

Evaluarea stări chimice a corpului de apă subterane conform Raportului anual din 2012 

a. Foraje de calitate monitorizate în vederea evaluări corpului de apă subterană, respectiv număr, 

denumire, tip şi scop: foraje de reţea (de observaţie, de exploatare, de control al poluări, foraje ale 

terţilor)  

În anul 2012, monitorizarea stări calitative a acestui corp de apă subterană s-a realizat prin 14 

puncte de de monitorizare din care: 1 foraje din reţeaua naţională, 2 foraje de urmărie a poluări şi o 

fântână pentru control al poluări cu nutrienţi. 

b. Indicatori care au determinat starea corpului de apă  

Indicatori pentru care sunt stabilte valori de prag conform Ordinul MM nr.137/209: amoniu(NH4+ 

), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-), azotiţi (NO2-), ortofosfaţi (PO43-), Cd şi Pb şivalori standard de 

calitate conform H.G. nr.53/209: azotaţi (NO3-), pesticide. 
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c. Rezultatul încadrări corpului de apă în starea chimică, cu precizarea elementelor care au 

determinat neatingerea obiectivului de calitate (starea chimica bună) 

Pe baza datelor obţinute, valorile medi anuale s-au comparat cu valorile prag din Ordinul MM 

nr.137/209 şi HG nr.53/209. S-au înregistrat depăşiri faţă de valorile de prag/standardele de calitate 

în: - 5 foraje din reţeaua hidrologică naţională  

Depăşirle la unul sau la la doi indicatori sunt:  

- la amoniu în 2 foraje din reţeaua naţională; - la azotaţi în 3 foraje din reţea;  

- la sulfaţi în 3 foraje din reţea.  

d. Prezentarea şi altor indicatori care se monitorizează (şi care nu intră în evaluare) 

În anul 2012, pentru corpul de apă ROPR03 au mai fost monitorizaţi o serie de parametri fizico-

chimici, după cum urmează:  

-Regim termic si acidifere: temperatura, pH; 

-Indicatori regimului de oxigen: oxigen dizolvat; 

 -Indicatori de salinitate, ioni generali: conductivitate, bicarbonati, sodiu, potasiu, calciu, magneziu;  

-Metale (concentraţia formei dizolvate): Fe,Mn, Ni, Cu, Zn, Cr, Ba, Co, Se, V;  

-Micropoluanţi organici: PAH-uri, COV-uri şi BTEX-uri . 

Concluzii: 

Întrucât 35,7% din punctele monitorizate prezintă depăşiri ale valorilor prag, respectiv a 

standardelor de calitate la diferiţ indicatori, se consideră că acest corp de apă subterană, 

GWROPR03 (Lunca şi terasele râului Bârlad), se află în stare chimică slabă. 

 

B.3. GWROPR04 (Câmpia Tecuciului) 

Evaluarea stări chimice a corpului de apă subterane conform Raportului anual din 2012 

a. Foraje de calitate monitorizate în vederea evaluări corpului de apa subterană, respectiv număr, 

denumire, tip şi scop: foraje de reţea (de observaţie, de exploatare, de control al poluări, foraje ale 

terţilor) 

În anul 2012 monitorizarea stări calitative a acestui corp de apă subterană s-a realizat prin 20 puncte 

de monitorizare din care 8 foraje de observaţie, 4 foraje de exploatare ale terţilor, 4 foraje de 

urmărie a influenţei asupra apei freatice a platformelor de deşeuri şi 2 fântâni pentru control al 

poluări cu nutrienţi. b. Indicatori care au determinat starea corpului de apă  

Indicatori pentru care sunt stabilte valori de prag conform Ordinul MM nr.137/209: amoniu(NH4+), 

cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-), azotiţi (NO2-), ortofosfaţi (PO43-), Pb şi valori standard de calitate 

conform H.G. nr.53/209: azotaţi (NO3-), pesticide. 
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c. Rezultatul încadrări corpului de apă în starea chimică, cu precizarea elementelor care au 

determinat neatingerea obiectivului de calitate (starea chimică bună) 

Pe baza datelor obţinute, valorile medi anuale s-au comparat cu valorile prag din Ordinul MM 

nr.137/209 şi HG nr.53/209. S-au înregistrat depăşiri faţă de valorile de prag/standardele de calitate 

în 12 puncte monitorizate repartizate astfel:  

- 4 foraje din reţeaua hidrologică naţională; 

- 3 foraje de exploatare ale terţilor;  

- 4 foraje de urmărie a poluări platformelor de deşeuri; 

 - 1 fântână.  

Depăşirle înregistrate sunt la unul sau la doi indicatori şi anume:  

- la azotaţi în 1 foraj din reţea, 3 foraje de exploatare ale terţilor şi 1 fântană;  

- la cloruri în 1 foraj din reţea, 1 foraj de exploatare şi 3 foraje de urmărie a poluări platformelor;  

- la sulfaţi în 3 foraje din reţea, 1 foraj de exploatare şi 2 foraje de urmărie a poluări 

platformelor.  

d. Prezentarea şi altor indicatori care se monitorizează (şi care nu intră în evaluare) 

În anul 2012, pentru corpul de apă ROPR04 au mai fost monitorizaţi o serie de parametri fizico-

chimici, după cum urmează:  

- Regim termic şi acidifere: temperatura, pH;  

- Indicatori regimului de oxigen: oxigen dizolvat;  

- Indicatori de salinitate, ioni generali: conductivitate, bicarbonaţi, sodiu, potasiu, calciu, 

magneziu;  

- Metale (concentraţia formei dizolvate): Fe,Mn, Ni, Cu, Zn, Cr, Ba, Co, Se, V; - Micropoluanţi 

organici: PAH-uri, COV-uri şi BTEX-uri şi clorbenzeni. 

Concluzii: 

Întrucât 5 % din punctele monitorizate prezintă depăşiri ale valorilor prag, respectiv a standardelor 

de calitate, se consideră că acest corp de apă subterană, GWROPR04 (Câmpia Tecuciului), se află 

în stare chimică slabă. 

 

B.4. ROGWPR06 (Câmpia Covurlui) 

Evaluarea stări chimice a corpului de apă subterane conform Raportului anual din 2012 

a. Foraje de calitate monitorizate în vederea evaluări corpului de apă subterană, respectiv număr, 

denumire, tip şi scop: foraje de reţea (de observaţie, de exploatare, de control al poluări, foraje ale 

terţilor) 
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În anul 2012, monitorizarea stări calitative a acestui corp de apă subterană s-a realizat prin 7 puncte 

de observaţie din care un foraj din reţeaua naţională şi 6 foraje de exploatare. 

b. Indicatori care au determinat starea corpului de apă 

Indicatori pentru care sunt stabilte valori de prag conform Ordinul MM nr.137/209: amoniu 

(NH4+), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-), azotiţi (NO2-) şi valori standard de calitate conform H.G. 

nr.53/209: azotaţi (NO3-), pesticide. 

c. Rezultatul încadrări corpului de apă în starea chimică, cu precizarea elementelor care au 

determinat neatingerea obiectivului de calitate (starea chimica bună) 

Pe baza datelor obţinute, valorile medi anuale s-au comparat cu valorile prag din Ordinul MM 

nr.137/209 şi HG nr.53/209. S-au înregistrat depăşiri faţă de valorile de prag/standardele de calitate 

în 4 din cele 7 puncte: 

- 3 foraje ale terţilor au depăşir la indicatorul azotaţi;  

- 1 foraj al terţilor la indicatorul sulfaţi. 

d. Prezentarea şi altor indicatori care se monitorizează (şi care nu intră în evaluare) 

În anul 2012, pentru corpul de apă ROPR06 au mai fost monitorizaţi o serie de parametri fizico-

chimici, după cum urmează:  

- Regim termic şi acidifere: temperatura, pH; 

 - Indicatori regimului de oxigen: oxigen dizolvat;  

- Indicatori de salinitate, ioni generali: conductivitate, bicarbonaţi, sodiu, potasiu, calciu, magneziu;  

- Metale (concentraţia formei dizolvate): Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, Cr, Ba, Co, Se, V;  

- Micropoluanţi organici: PAH-uri, COV-uri şi BTEX-uri şi clorbenzeni. 

Concluzii: 

Întrucât 57 % din totalul punctele monitorizate prezintă depăşiri ale valorilor prag, respectiv a 

standardelor de calitate la indicatori mai sus nominalizati, se consideră că acest corp de apă 

subterană, ROGWPR06 (Câmpia Covurlui) se află în stare chimică slabă. 

 

Prin urmare în urma informațiile mai sus menționate se poate observa faptul că, starea chimică 

a apei subterane în cele 4 foreje (GWROPR02, GWROPR03, GWROPR04, GWROPR06) se află 

în stare chimică slabă.  

 

2.2.4. Dezvoltarea urbană  

Dezvoltarea urbana 

Județul Galați este situat la extremitatea est-centrală a României, la confluența Dunării cu râul 

Siret și Prut. Are o suprafață de 4.466 km2 (1,9% din suprafața țării). Județul include 4 localități 
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urbane ( municipiul Galați și Tecuci, orașele Tg. Bujor și Berești), 61 de comune și 180 de sate. Din 

punct de vedere fizico-geografic are o structură unitară cu 3 cursuri principale de apă ( Dunărea, 

Prutul și Siret) și două lacuri (Lacul Brateș și Lacul Tălăbasca).  

 Din punct de vedere demografic, la 5 iulie 2013, populația stabilă a  județului îngloba 

536167 persoane. În județul Galați se află 4 orașe (Berești - aprox. 2916 locuitori, Târgu Bujor – 

aproximativ 6299 de locuitori, Galați - aproximativ 249432 locuitori și Tecuci - aproximativ 34871 

locuitori) din care 2 sunt municipii: Galați și Tecuci. În județul Galați este format din 180 sate 

administrate în 61 de comune. 

 

Resurse de apă in scop potabil (calitativ/cantitativ) 

La nivelul județului Galați s-au realizat investiții pentru îmbunătăţirea serviciilor de apă în 

aglomerările prioritare care urmează să fie finanţate din Fondul de Coeziune (FC). Aceste măsuri 

fac parte din Faza 1 (2010-2015) a planului de investiţii pe termen lung (de 30 de ani). 

Zona de alimentare cu apă a județului Galaţi este împărţită în mai multe sub-zone: 

 Sub-zona de alimentare cu apă Galaţi  
 Sub-zona de alimentare cu apă Lieşti (inclusiv localităţile Lieşti, Iveşti, Umbrăreşti, Barcea, 

Drăgăneşti)  

 Sub-zona de alimentare cu apă Pechea şi  

 Sub-zona de alimentare cu apă a comunelor care sunt planificate să fie racordate la conducta 

de aducţiune în 2018 (nu fac parte din acest studiu de fezabilitate:  

 Tudor Vladimirescu  

 Piscu  

 Fundeni  

 Independenţa  

 Braniştea,  

 Şendreni.) 

 

Tabelul de mai jos rezumă cerinţa de apă necesare pentru toate zonele şi sub-zonele de 

alimentare cu apă. 
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Tabel 2.21: Rezumat al cerinţei de apă care stă la baza proiectării 

Cerinţa de apă Unităţi 

Sub-zona 
de 

alimentare 
cu apă 
Galaţi2 

Zona de alimentare cu apă Tecuci 

Zona de 
alimentare 
cu apă T. 

Bujor 

Zona de 
alimentare 

cu apă 
Pechea 

Sub-zona de 
alimentare cu 

apă Lieşti 

Debitul mediu 
zilnic m3/zi 65.937 5.083 693 1.904 4.461 

Debitul maxim 
zilnic: Qmax, zi m3/zi 105.499 11.897 1.592 3.437 7.979 

Debitul maxim 
orar: Qmax, oră m3/oră 5.861 614 107 188 437 

Debitul mediu 
anual m³/an 24.066.912 3.600.203 

 
479.962 

 
976.558 

 
2.261.111 

 
Anul de 
proiectare an 2014 2014 2014 2039 2039 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor  

 

Tabel 2.22: Rezumatul Indicatorilor de ieşire semnificativi pentru alimentarea cu apă (judeţul Galaţi) 

Indicator Faza 1 Faza 2 Faza 3 
Localităţi dotate cu instalaţii de apă noi/reabilitate în 
sistem regional (numărul de comune) 

13 49 49 

Numărul de staţii de epurare a apei uzate (inclusiv unităţi 
de clorurare) noi/reabilitate  

27 154 157 

Numărul de puţuri noi forate  0 59  
Numărul de puţuri ce vor fi regenerate 171 103 274 
Lungimea reţelei de alimentare cu apă construite, în km 366 521 10  
Extinderea capacităţii de stocare a apei, în m³ 6.380 11.500  
Reabilitarea capacităţii de stocare a apei, în m³ 34.300   15.855 
Populaţia suplimentară racordată la sistemul de 
alimentare cu apă 

96.676 144.178 4.325 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor  

 

Pentru județul Galați s-a evidențiat că pentru majoritatea zonelor de alimentare cu apă având 

sub 10.000 de locuitori opţiunea preferată este un sistem descentralizat de alimentare cu apă, în 

timp ce pentru zone mai mari de alimentare cu apă, cu mai mult de 10.000 de locuitori, se propune 

majorităţii localităţilor să fie racordate la un sistem centralizat de alimentare cu apă. În medie, 

pentru 93% din localităţi (reprezentând 41% din populaţie) se propune racordarea la sisteme 

descentralizate de alimentare cu apă, în timp ce pentru aproximativ 7% din localităţi (reprezentând 

59% din populaţie) se propune racordarea la un sistem centralizat de alimentare cu apă.  

                                                           
2 Sub-zona de alimentare cu apă 
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Zona de alimentare cu apă a județului Galaţi include următoarele sub-zone de alimentare cu 

apă: 

 Sub-zona de alimentare cu apă oraşul Galaţi;  

 Sub-zona de alimentare cu apă Lieşti/Iveşti; 

 Sub-zona de alimentare cu apă Pechea; 

 Sub-zonele de alimentare cu apă ale comunelor care vor fi racordate la sistemul central de 

alimentare cu apă în anul  2018 

Resursele de apa potabile ale municipiului Galați sunt gestionate și operate de SC APA 

CANAL SA. 

Zona de alimentare cu apă Galaţi include sub-zona oraşului Galaţi şi restul sub-zonelor 

cărora deja li se furnizează sau urmează să le fie furnizată, în viitor, apa prin intermediul conductei 

principale de apă între Salcia-Lieşti/Vadu Roşca şi oraşul Galaţi.  

Sistemul de alimentare cu apa potabila a utilizatorilor din municipiul Galați se realizează din 

doua surse:  

 subterana; 

 de suprafață; 

Sursa subterana este compusa din doua captări: 

 Vadu Roşca, județul Vrancea, situat pe malul drept al Siretului; 

 Salcia Lieşti, județul Galați situat pe malul stâng al Siretului. 

Transportul apei captate de la fronturile de captare Vadu Roşca si Salcia - Lieşti până la Stația 

de înmagazinare şi repompare a apei Şerbeşti se asigura prin doua conducte de aducțiune DN 1000 

mm si DN 1200 mm (PREMO), cu o lungime de aprox. 43 km.  

Pe traseul acestor conducte exista următoarele construcții:  

 cămine vane linie = 20 buc; 

 cămine de ventil (de aerisire) = 55 buc 

 cămine de golire = 44 buc. 

Sursa de suprafața se realizează prin preluarea apei brute din Dunăre de la priza SC 

ArcelorMittal SA situata in amonte de confluenta Dunării cu râul Siret si pompata către complexul 

uzinal de tratare a apei in vederea potabilizării. Complexul uzinal Țiglina este alimentat cu apa 

bruta prin: 

 2 conducte DN 800 mm - spre stația de tratare Uzina de Apa nr.1 - funcționala si oprita 

momentan.  
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 1 conducta DN 1200 mm - spre stația de tratare Uzina de Apa nr.2. 

Apa bruta se tratează cu o soluție de coagulant (sulfat de aluminiu) pentru imbunatatirea 

procesului de sedimentare dupa care este trimisa catre decantoare. Prin decantare se realizeaza 

procesul de eliminare a suspensiilor existente in apa formate ca urmare a tratarii cu agenti 

coagulanti, bazat in principal pe sedimentarea şi evacuarea concentrata a acestora sub forma de 

namol. In decantoare se reduce turbiditatea apei, continutul de substante organice, in vederea 

limpezirii finale prin filtrare. 

Apa decantata este directionata catre filtrare. Prin filtrare se realizeaza procesul de limpezire 

avansata a apei care consta in trecerea apei decantate printr-o masa de material poros denumit strat 

filtrant (nisip cuartos). Aceasta treapta de tratare este ultima faza de limpezire pentru producerea 

apei potabile şi are un rol esential in obtinerea indicatorilor de calitate. 

Apa filtrata este inmagazinata in rezervoarele de inmagazinare unde are loc dezinfectia apei 

cu clor gazos. 

Pentru determinarea indicatorilor fizico-chimici, respectiv controlul calitatii apei prelevate, 

tratate si distribuite in cadrul uzinei de tratare apa este amenajat un laborator de proces tehnologic. 

Prin personalul laboratorul de proces tehnologic, se urmaresc in permanenta caracteristicile apei pe 

tot fluxul tehnologic al uzinelor de apa (apa bruta, decantare, filtrare, inmagazinare, conducte 

refulare apa potabila), in conformitate cu Legea nr.458/2002 modificata cu Legea 311/2004. Acest 

personal stabileşte şi dozele de lucru pentru reactivii de tratarea a apei (sulfat de aluminiu şi clor). 

 

Distribuția apei în municipiul Galați  

Rețeaua de distribuție a municipiului Galați este de tip inelar realizata din conducte din otel, 

fonta, PE, HOBAS tuburi PREMO, cu diametre cuprinse intre 50 -100 mm. Lungimea totala a 

rețelei de distribuție este de aproximativ 540 km si este împărțită in 5 zone de presiune (conform 

fig.1). Asigurarea apei potabile in rețeaua de distribuție este realizata prin pomparea din stația de 

tratare pompare Uzina de Apa nr. 2, stația de pompare Fileşti, stația de pompare Turnul de Apa si 

gravitațional prin Turnul de Apa şi Rezervor Traian. 

Statia de repompare Filești este amplasata in zona de N-V a municipiului Galați pe str. 9 

Mai, cartier Micro 13 şi asigura pomparea apei acumulate din sursa subterana, in rețeaua de 

distribuție a municipiului Galați. 

Pentru suplimentarea volumului de apa in functie de consum exista posibilitatea ca din Uzina 

de Apa nr. 2 sa se pompeze apa potabila in Statia de Pompare Fileşti . 



INTERACȚIUNEA MEDIULUI CU ACTIVITĂȚE ECONOMICO-SOCIALE                                                                 
LA  NIVELUL JUDEŢULUI GALAŢI 

168 
 

Statia de pompare Fileşti are in componenta: 

- Conducte auctiune DN 1000 şi DN 800; 

- Instalatii de inmagazinare formata din 2 rezervoare supraterane cu C=53m şi H=9m 

având o capacitate de 15000 mc fiecare; 

Statia de pompare din cadrul SP Fileşti este echipata cu: 

- 3 buc. Electropompe WILO tipASP250B, Q=914 mc/h, N=110 kW, n= 1450 rot/min; 

- 2 buc. Electropompe WILO tipASP100AST, Q=162 mc/h, N= 5kW, n=1450 rot/min; 

- 1 buc. Electropompa tip 18 NDS, Q=2700 mc/h, N=630 kW, n=1000 rot/min; 

Statia de pompare este dotata cu sistem de incalzire prevazut cu: 

- 2 buc. Schimbatoare de caldura SIGMA X13 – NCL cu volum circuit de max.6.3 l si 

presiunea de lucru max. 16 bari. 

Instalatia pentru dezinfectia apei este formata din 4 aparate ADVANCE cu capacitatea de 

dozare 10 kg clor/ora, echipamente ce asigura clorinarea apei in vederea distribuirii acesteia catre 

consumatori. 

Pentru determinarea indicatorilor fizico-chimici, respectiv controlul calitatii apei prelevate/ 

pompate in reteaua de distributie exista amenajat in SP Filesti un laborator de analize fizico-

chimice. Prin personalul acestui laborator se urmaresc caracteristicile apei si respectarea incadrarii 

in limitele de potabilitate in conformitate cu Legea nr.458/2002 si modificarile ulterioare. 

Deasemenea laboratorul stabileste si doza de lucru pentru dezinfectia apei (clor). 

Statiile de clorinare automate sunt sunt constructii monobloc (2400x3000x2400mm) si 

amplasate astfel: 

 1 buc la Statia de pompare Turnu; 

 1 buc la Rezervorul Turnu; 

 1 buc la Rezervorul Traian; 

 1 buc la Piata de Gross – Str. Calea Prutului. 

Instalatiile (statiile) de clorinare automate au in componenta: butelii clor (unul montat pe 

instalatia de injectare şi altele de rezerva), cantar butelie, detector scurgere gaze, pompa 

amplificare, regulator vacuum, regulator dozare – clorator automat, injector substanta in conducta, 

analizor clor rezidual, panou de comanda. 

Instalatiile electrice pentru statiile de clorinare tip booster cuprind: 
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- instalatii de forta şi comanda pentru pompele de clorinare tip booster; 

- instalatii de comanda şi semnalizare pentru dozare clor; 

- instalatii interioare de iluminat şi prize in spatiile construite ale statiilor; 

- instalatia de legare la pamânt pentru protectie. 

Puterile instalate totale şi puterile maxim simultan absorbite se estimeaza pentru fiecare dintre 

statiile de clorinare: Pi = 5 kW; Pa = 4 kW, tablourile de distributie 0,4 kV sunt alimentate din 

sursele existente in locatiile in care urmeaza a fi pozitionate statiile. 

Pentru imbunatatirea nivelului de clor rezidual din apa care in prezent este prea mare la 

ieşirea din statiile de tratare şi prea mic la extremitati sunt prevazute 4 statii de pompare tip 

Booster amplasate pe stazile R. Negru, Elena Doamna, Rizer, Cezar.  Statiile de pompare asigura 

debitul pentru unele cladiri inalte situate in zonele joase ale oraşului in scopul protejarii instalatiilor 

de pompare din statiile de pompare şi pentru economisirea energiei electrice. 

 Din conducta de aductiune a apei subterane Dn 1000 mm Serbesti – Galati a municipiului 

Galati se alimenteaza Cartierul Barbosi ( cu 430 locuitori) prin internediul unei retele telescopice 

din OL si PE cu Dn 32-120 mm cu o lungime de 1,50 km. Reteaua de alimentare cu apa din cartier 

Barbosi este conectata in  conducta magistrala Dn 1000mm Serbesti -Galati printr-o conducta de  

polietilena PE 80 Dn 90mm regimul de presiune fiind asigurat de presiunea din magistrala. 

Populatia deservita prin sistemul de distributie este de aproximativ 298500 locuitori si apox. 

4800 agenti economici/institutii din municipiul Galati. De asemenea prin reteaua de distributie a 

apei potabile sunt asigurate cantitatile de apa necesare in SC/PT pentru prepararea şi distributia apei 

calde menajere, respectiv a apei de adaos pentru instalatia de incalzire a imobilelor.  

Reteaua de distributie alimenteaza cu apa cele 11 fântâni arteziene, 30 de cişmele amplasate 

in municipiul Galati, respectiv 17 hidrantii montati in vederea asigurarii necesarului de apa pentru 

intretinerea spatiilor verzi, cât a cantitatilor de apa pentru stingerea incendiilor (882 hidranti de 

incendiu).  

 

EVACUARE APE UZATE 

În general, nivelul actual al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul 

Județului Galați este scăzut în comparaţie cu media naţională. Doar 49% din populaţie sunt 

racordate la ambele servicii publice, alimentarea cu apă şi canalizarea. Doar 0,2% din locuitorii 

judeţului Galaţi sunt racordate la instalaţiile de epurare a apelor uzate. 40% din populaţie (medie 

naţională de 32%) nu sunt dotate în prezent cu reţea de alimentare cu apă. Există o diferenţă 

semnificativă între localităţile rurale şi urbane în ceea ce priveşte accesul populatiei la serviciile 

publice de alimentare cu apă şi de canalizare. Doar 9% din populaţia din zonele rurale au acces la 



INTERACȚIUNEA MEDIULUI CU ACTIVITĂȚE ECONOMICO-SOCIALE                                                                 
LA  NIVELUL JUDEŢULUI GALAŢI 

170 
 

sistemul public de alimentare cu apă, iar sistemul de canalizare nu există deloc. Ratele de racordare 

la canalizare în localităţile cu mai mult de 10.000 de locuitori (cu excepţia municipiului Galaţi) sunt 

extrem de scăzute şi variază, de exemplu, de la 0% în Matca la 43% în Tecuci (19% în medie pentru 

cele cinci localităţi intre 10.000 P.E. şi 100.000 P.E.). 

 

Ţinta județeană în ceea ce privește canalizarea apelor uzate este de atingerea ratei de 

racordare la reţeaua de alimentare cu apă curentă de cel puţin 70% şi epurarea a 60% din volumul 

apelor uzate până în anul 2015. Rata actuală de racordare la alimentarea cu apa in judeţul Galaţi 

este de 61,7%. În cazul în care se implementează toate măsurile în Zonele de alimentare cu apă 

Galaţi, Tecuci, Pechea, Targu Bujor, rata de racordare la reţeaua de alimentare cu apă va fi de 69% 

(ţintă judeţeană intermediară în anul 2015). Este proiectat ca toate comunele din judeţ să atingă o 

rată de racordare la reţeaua de alimentare cu apă de 95% (97% în unele Zone de alimentare cu apă)3 

în anul 2018 şi să rămână la acest nivel până în anul 2037.   
 

Tabel 2.23: Rata actuală şi ţintă de racordare, măsuri pentru aglomerările de peste 10.000 P.E. 

Numele 

Aglomerării/ 

Clusterului 

Rata actuală de 

racordare 

[%] 

Rata ţintă de 

racordare 

[%] 

Staţia de 

epurare 

apă uzată 

Faza, 

Anul 

Galaţi 95,0 % 95,0 % 2. trepte  Faza 1, 2013 

Tecuci, Matca, 

Cernicari 

28,6 % 90,0 % Staţie nouă 

la Tecuci 

Faza 1, 2013 

Lieşti 4,5 % 90,0 % 2 staţii Faza 1, 2013 

Pechea 10,4 % 90,0 % Staţie nouă Faza 1, 2013  

Târgu Bujor 38,0 % 90,0 % Staţie nouă Faza 1, 2013 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor  

 

  

                                                           
3 O rată de racordare de peste 97% nu este considerată ca fiind rentabilă din cauza caselor individuale situate la mare 
distanţă de proxima reţea de alimentare cu apă.   
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Debitele apelor uzate înregistrate în aglomerările urnbane 

Aglomerarea Galaţi  

Tabel 2.24: Debitele şi încărcăturile apei uzate la staţia de epurare din Galaţi 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor 

 
Aglomerarea Tecuci  

Tabel 2.25: Debitele apei uzate în Aglomerarea Tecuci 

Debitele hidraulice 

 
Situaţia actuală 

(Înainte de proiect în 
2013) 

După 
finalizarea 
proiectului 

(Valorile de 
proiectare) 

Debitul mediu zilnic, incl. infiltraţiile, pe 
vreme uscată [m³/zi] 

7.222 12.048 

Debitul maxim orar, pe vreme uscată (in 
vârfuri sezoniere) [m³/h] 

459 931 

Debitul maxim admis (pe vreme de ploaie) 
[m³/h] 

597 1.211 

 Acronim Unitate Asumat pt.
treapta 1

După finalizarea

proiectului

Debitul mediu zilnic, pe vreme uscată Qd m³/zi 38.577 42.602

Inclusiv infiltraţiile Qd,tot m³/zi 71.976 64.008
Debitul maxim orar, pe vreme uscată (in vârfuri sezoniere) Qh,max m³/h 3.534 3.259

Debitul maxim admis (pe vreme de ploaie) Qh,SW m³/h 9.208 9.208

Consumul biochimic de oxigen Bd,BOD kg/zi 16.700 16.961

Inclusiv cel din industrii Bd,BOD,tot kg/zi 26.562 22.511

Consumul chimic de oxigen Bd,COD kg/zi 33.400 33.922

Inclusiv cel din industrii Bd,COD,tot kg/zi 52.502 43.172

Solide în suspensie Bd,SS kg/zi 19.483 19.788

Inclusiv cele din industrii Bd,SS,tot kg/zi 28.581 24.783

Azot Kjehldahl total Bd,TKN kg/zi 3.061 3.110

Inclusiv cel din industrii Bd,TKN,tot kg/zi 4.114 3.443

Fosfor total Bd,P kg/zi 556 565

Inclusiv cel din industrii Bd,P,tot kg/zi 765 677

Acronim Unitate Asumat pt.
treapta 1

După finalizarea

proiectului

Debitul mediu zilnic, pe vreme uscată Qd m³/zi 38.577 42.602

Inclusiv infiltraţiile Qd,tot m³/zi 71.976 64.008
Debitul maxim orar, pe vreme uscată (in vârfuri sezoniere) Qh,max m³/h 3.534 3.259

Debitul maxim admis (pe vreme de ploaie) Qh,SW m³/h 9.208 9.208

Consumul biochimic de oxigen Bd,BOD kg/zi 16.700 16.961

Inclusiv cel din industrii Bd,BOD,tot kg/zi 26.562 22.511

Consumul chimic de oxigen Bd,COD kg/zi 33.400 33.922

Inclusiv cel din industrii Bd,COD,tot kg/zi 52.502 43.172

Solide în suspensie Bd,SS kg/zi 19.483 19.788

Inclusiv cele din industrii Bd,SS,tot kg/zi 28.581 24.783

Azot Kjehldahl total Bd,TKN kg/zi 3.061 3.110

Inclusiv cel din industrii Bd,TKN,tot kg/zi 4.114 3.443

Fosfor total Bd,P kg/zi 556 565

Inclusiv cel din industrii Bd,P,tot kg/zi 765 677
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Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor 

 
Tabel 2.26: Încărcăturile apei uzate în Aglomerarea Tecuci 

Încărcăturile poluante (kg/zi) 

Parametrii Situaţia actuală (Înainte 
de proiect în 2013) 

După finalizare 

Valorile de 
proiectare 

CBO5 1.562 3.318 

- Inclusiv din industrii 614 632 

CCO 3.123 6.635 

- Inclusiv din industrii 1.228 1.264 

Pulberi în suspensie 1.822 3.870 

- Inclusiv din industrii 716 738 

Nt 286 608 

- Inclusiv din industrii 113 3 

P 47 100 

- Inclusiv din industrii 18 19 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor 

 
  

Aglomerarea Târgu Bujor  

Tabel 2.27: Debitele apei uzate în Aglomerarea Tg.Bujor 

Debitele hidraulice 

 
Situaţia actuală 

(Înainte de proiect în 
2013) 

După finalizarea 
proiectului 

(Valorile de proiectare) 

Debitul mediu zilnic, incl. infiltraţiile, pe 
vreme uscată [m³/zi] 

371 902 

Debitul maxim orar, pe vreme uscată (in 
vârfuri sezoniere) [m³/h] 

25 110 
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Debitul maxim admis (pe vreme de ploaie) 
[m³/h] 

33 142 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor 

 
Tabel 2.28: Încărcăturile apei uzate în Aglomerarea Tg.Bujor 

Încărcăturile poluante (kg/zi) 

Parametrii 

Situaţia actuală  

(Înainte de proiect în 
2013) 

După finalizare 

(Valorile de proiectare) 

CBO5 113  338  

- Inclusiv din industrii 17  31  

CCO 227  676  

- Inclusiv din industrii 34  63  

Pulberi în suspensie 132  394  

- Inclusiv din industrii 20  37  

Nt 21  62  

- Inclusiv din industrii 3  3  

P 3  10  

- Inclusiv din industrii 1  1  

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor 

 
 

Aglomerarea Pechea 

Tabel 2.29: Debitele apei uzate în Aglomerarea Pechea 

Debitele hidraulice 

 
Situaţia actuală 

(Înainte de proiect în 
2013) 

După finalizarea 
proiectului 

(Valorile de proiectare) 

Debitul mediu zilnic, incl. infiltraţiile, pe 411 1.843 
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Debitele hidraulice 

 
Situaţia actuală 

(Înainte de proiect în 
2013) 

După finalizarea 
proiectului 

(Valorile de proiectare) 

vreme uscată [m³/zi] 

Debitul maxim orar, pe vreme uscată (in 
vârfuri sezoniere) [m³/h] 

18 140 

Debitul maxim admis (pe vreme de ploaie) 
[m³/h] 

24 182 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor 

 
Tabel 2.30: Încărcăturile apei uzate în Aglomerarea Pechea 

 
Încărcăturile poluante (kg/zi) 

Parametrii 

Situaţia actuală  

(Înainte de proiect în 
2013) 

După finalizare 

(Valorile de proiectare) 

CBO5 14,0  936,9  

- Inclusiv din industrii 0,4  16,1  

CCO 27,9  1.873,8  

- Inclusiv din industrii 0,7  32,2  

Pulberi în suspensie 16,3  1.093,1  

- Inclusiv din industrii 0,4  18,8  

Nt 2,6  171,8  

- Inclusiv din industrii 0,1  3,0  

P 0,4  28,1  

- Inclusiv din industrii 0,0  0,5  

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor 
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Aglomerarea Lieşti  

Tabel 2.31: Debitele apei uzate în Aglomerarea Lieşti 

Debitele hidraulice 

 
Situaţia actuală 

(Înainte de proiect în 
2013) 

După finalizarea 
proiectului 

(Valorile de proiectare) 

Debitul mediu zilnic, incl. infiltraţiile, pe 
vreme uscată [m³/zi] 

278 4.012 

Debitul maxim orar, pe vreme uscată (in 
vârfuri sezoniere) [m³/h] 

16 309 

Debitul maxim admis (pe vreme de ploaie) 
[m³/h] 

21 402 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor 

 
Tabel 2.32: Încărcăturile apei uzate în Aglomerarea Lieşti 

Încărcăturile poluante (kg/zi) 

Parametrii 

Situaţia actuală  

(Înainte de proiect în 
2013) 

După finalizare 

(Valorile de proiectare) 

CBO5 67,5  1.932,5  

- Inclusiv din industrii 0,7  35,4  

CCO 135,1  3.865,1  

- Inclusiv din industrii 1,3  70,9  

Pulberi în suspensie 78,8  2.254,6  

- Inclusiv din industrii 0,8  41,4  

Nt 12,4  354,3  

- Inclusiv din industrii 0,1  3,0  

P 2,0  58,0  

- Inclusiv din industrii 0,0  1,1  

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor 
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SISTEMUL DE CANALIZARE 

Sistemul actual de canalizare al orasului Galati este unitar apele uzate menajere, industriale si 

pluviale sunt evacuate intr-o retea de canalizare cu lungimea totala 531 km racorat la un interceptor 

colector principal care evacueaza in statia de epurare (sistem primar de tratare) amplasata in zona de 

vest a orasului Galati. Sistemul de canalizare si epurare al apelor uzate municipale deserveste 

intregul municipiul Galati cu o populatie de 300.000 l.e.  

Apele uzate menajere de la populatia racordata la canalizarea orasului, de la institutiile 

publice si apele uzate menajere si tehnologice provenite de la o parte din agentii economici sunt 

colectate de o retea de canalizare in sistem unitar si transmise prin pompare in statia de epurare 

situata in partea de Vest a orasului Galati mai putin apele uzate municipale colectate prin statiile de 

pompare SP3 – care evacueaza prin pompare in fluviul Dunarea şi Statia de pompare Barboşi care 

evacuaeaza apele uzate in râul Siret. 

 

Descrierea procesului de colectarea a apelor uzate – municipiul Galati 

Sistemul de canalizare colecteaza deversarile de apa uzata din municipiul Galati printr-un 

sistem gravitational exceptie facand zona de est, valea orasului, zona garii de calatori si zona 

industriala – Badalan si cartierul Filesti, unde evacuarea apelor colectate se face prin pompare sau 

mixt (gravitational/pompare). Pentru colectarea apelor uzate municipale sunt  prevazute 9 statiile 

de pompare intermediare: 13 Iunie, Vulcan, SP3, Tudor Vladimirescu, Nordului si Traian Nord, 

Nicolae Mantu, Emil Racovita (cartier Filesti) şi Statia Barbosi si 2 statii de pompare pe traseul 

colectorului interceptor (IPS1, IPS2). 

Pentru colectarea deversarilor de apa uzata din municipiul, sistemul de canalizare este 

prevazut cu 9 statii de pompare intermediare: 13 Iunie, Vulcan, SP3, Tudor Vladimirescu, 

Nordului si Traian Nord, Nicolae Mantu, Emil Racovita (cartier Filesti) si Statia Barbosi respectiv 

2 statii de pompare pe traseul colectorului interceptor (IPS1, IPS2). Statiile de pompare SP3 si 

Barbosi deverseaza direct in emisar SP3 in fluviul Dunarea respectiv raul Siret. Restul statiilor de 

pompare dirijeaza apa uzata spre colectorul interceptor si de aici spre Statia de Epurare cu 

deversare a efluentului in râul Siret. 

Reteaua de canalizare a municipiului Galati este executata in sistem unitar si are o 

lungime totala de 531 km fiind alcatuita din colectoare de serviciu si colectoare principale din 

PVC HOBAS si PREMO având sectiuni: 

 Circulare cu DN 110÷2000mm; 
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 Ovoidale 50/70 cm ÷ 250/375 cm; 

 Clopot 240/152 ÷ 400/235 cm; 

 Statii pompare apa uzata. 

Prin implementarea Proiectului ISPA, sistemul de colectarea al apelor uzate din municipiul 

Galati a fost completat cu un Colector interceptor cu lungimea de 8,3 km realizat cu conducta GRP 

cu diametre diferite de la DN 500 mm pâna la DN 1400 mm; incluzând conducte conexe de 

colectare apa uzata si apa pluviala cu diametre cuprinse intre DN 300-1000 mm precum şi 2 

statii de pompare intermediare (IPS 1 şi ISP 2) şi Statia de pompare intrare ieşire ISP inlet – ISP 

- outlet. 

Colectorul interceptor este amplasat pe malul stâng al Dunarii şi colecteaza apele uzate in 

5 camere deversoare (CSO) amplasate astfel: 

- CSO5 - zona elice la intersectia str. Prelungirea Traian cu bulevardul Marii Uniri si str. 

Domneasca; 

- CSO4 – in dreptul hotel Faleza la baza taluzului falezei superioare;  

- CSO3.2 – Gradina Botanica; 

- CSO3.1- str. Saturn in fata Uzinei de Apa nr. 2; 

- CSO 1 – parcarea Universitatea Danubius lânga DN 22B; 

 

Intregul sistem de canalizare şi epurare a  apei uzate din municipiul Galati poate functiona in 

3 moduri : 

- Intreaga cantitate de apa uzata pompata de ISP1, ISP2 ajunge in Statia de pompare INLET 

– OUTLET/ Statia de epurare si de aici in Siret. 

- In situatia in care vor aparea probleme tehnice la Colectorul interceptor si/sau statiile de 

pompare, apa uzata va putea fi deversata prin vechile guri de evacuare echipate. 

- Daca vor aparea conditii meteorologice deosebite (ploi torentiale), ce ar conduce la 

cresterea debitelor, o parte din apa va ajunge in Statia de epurare, iar cantitatea 

suplimentara de apa uzata cu un anumit grad de dilutie va fi deversata prin pragurile 

deversoare in emisar (Dunare Siret), prin vechile guri de descarcare. 

 

EPURAREA APELOR UZATE MUNICIPALE 

Epurarea apelor uzate municipale colectate de la cei 300.000 locuitori echivalenti se 

realizeaza in Statia de Epurare ape uzate cu treapta mecanica, investitie realizata cu fonduri din 
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programul ISPA. Apele uzate menajere colectate in statia de pompare SP3 dupa o tratare primara 

(decantare) este evacuata in fluviul Dunarea iar apele uzate menajere cplectate in statia pompare 

Barbosi sunt deversate  direct in raul Siret. 

Sistemul de epurare al apelor uzate municipale este de tip primar (treapta de separare mecanica 

si tratare namol). Statia de epurare (SEAU)  a apelor uzate este construita in zona adiacenta 

principalei zone industriale a orasului – limitrofa DN 25 si SC ARCELOR MITTAL GALATI SA, 

aproape de gura de varsare a raului Siret in Dunare in amonte de centrul orasului Galati. Procesul de 

epurare a apelor uzate municipale include tratarea primara in linia apei si fermentarea anaeroba a 

namolului produs. Namolul rezultat este deshidratat fiind depozitat temporar pe platforma acoperita si 

ulterior eliminat prin depozitare la depozitul conform de deseuri nepericuloase Tirighina. Prima faza a 

epurarii apelor uzate municipale include tratarea primara in linia apei si fermentarea anaeroba a 

namolului produs urmata de deshidratarea acestuia si recuperarea biogazului rezultat.  

Capacitatea de tratare primara a apelor uzate municipale in statia de epurare este de 110,000 

m3/zi media debitului de apa uzata. Linia de tratare primara include utilitati de masurare a 

debitului, statie pompare ape uzate, Statie separare mecanica cu gratare rare si dese, bazine de 

deznisipare si indepartare a grasimilor, camere de distributie a debitului si bazine de 

sedimentare primara, statii de pompare a namolului primar, statie de pompare grasimi, doua 

bazine tampon namol cu rol de ingrosator, statii de ingrosare si deshidratare, un digestor, bazin 

tampon namol digestat, gazometru, instalatie cogenerare, statie conexiuni electrice, facla de gaz, 

depozit namol, unitate de control a aerului viciat – bio-filtru, cladire administrativa, cladire 

reparati mecano-energetice, cabina poarta, sistem de operare si monitorizare SCADA. Efluentul 

rezultat in urma epurarii va fi descarcat gravitational sau prin pompare din statie pompare 

evacuare (Outlet Punping Station) in raul Siret la 900m amonte de confluenta cu Dunarea.  

 
Calitatea efluentilor evacuati 

Calitatea efluentului inainte de evacuarea in raul Siret va respecta conditiile stipulate in 

Normativul privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si 

orasenesti la evacuarea in receptorii naturali, NTPA 001/2002. 

Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, randamentele de 

retinere a poluantilor, locul de evacuare (emisar, canalizare publica, canalizare, platforma 

industriala). 

Pentru prima etapa de functionare a Statiei de epurare ( treapta mecanica), valorile maxime 

acceptate pentru concentratiile de poluanti apele uzate evacuate dn statia de epurare in raul Siret 

sunt: 
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Tabel 2.33: Valorile maxime acceptate pentru concentratiile de poluanti apele uzate evacuate dn statia de 

epurare in raul Siret 

Parametrii CBO5 
Materii in 

suspensie 
Azot total CCOCr P tot 

Concentratie in efluent 

(mg/l) 
119 76 35 299 5 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor  

 

Pentru gurile de evacuare care deverseaza apele uzate direct in emisar (fluviul Dunare si Siret) 

– statiile de pompare SP3 si Barbosi, prezintă următoarele valori:  

 

Tabel 2.34: Valorile indicatorilor de calitate 

Nr. 
crt 

Indicatorul 
de calitate 

U.M 
Gura de 

evacuare 
SP3 

Cartier Barbosi 

1 pH 
Unit 
pH 

6.5-8.5 6.5-8.5 

2 Temperatura °C 40 40 
3 Materii in suspensie mg/l 350 600 
4 CBO5 mg/l 300 450 
5 CCOCr mg/l 500 1000 
6 Reziduu fix mg/l 2000 2000 
7 Amoniu mg/l 30 100 
8 Azotati mg/l 25 25 
9 Azotiti mg/l 1 2 

10 Azot total mg/l 30 40 
11 Fosfor total mg/l 5 12 
12 Cloruri mg/l 500 500 
13 Sulfati mg/l 600 600 
14 Fenoli mg/l 30 30 
15 Detergenti sintetici mg/l 25 25 
16 Sulfuri si hidrogen sulfurat mg/l 8 8 

17 
Substante extractibile cu 

solventi organici 
mg/l 30 100 

18 Fier total mg/l 5 5 
19 Zinc mg/l 1 1 
20 Cupru mg/l 0.2 0.2 
21 Crom total mg/l 1.5 1.5 
22 Plumb mg/l 0.5 0.5 
23 Cadmiu mg/l 0.3 0.3 
24 Nichel mg/l 1 1.0 
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Nr. 
crt 

Indicatorul 
de calitate 

U.M 
Gura de 

evacuare 
SP3 

Cartier Barbosi 

25 Cianuri mg/l 1.0 1.0 

26 
Hidrocarburi 

poliaromate(suma) 
mg/l 0.1 0.1 

27 Aluminiu mg/l - - 
28 Clor rezidual liber mg/l - - 

Sursă: Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 229/18.10.2011 

 

Randamentele de retinere a poluantilor  

Valorile specifice pentru indicatorii de calitate si coeficientii globali de eficienta, luati in 

calcul la functionarea treptei I a statiei de epurare a Municipiului Galati, sunt prezentate in tabelul 

de mai jos: 

 
Tabel 2.35: Valorile specifice pentru indicatorii de calitate si coeficientii globali de eficienta 

Parametrii CBO5 
Materii in 

suspensie 
Azot total P tot CCOCr 

Concentratie influent (mg/l) 170 253 39 6 398 

Concentratie in efluent 

(mg/l) 
119 76 35 5 299 

Eficienta de epurare (%) 30 70 10 10 25 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor  

 

Standardele de calitate pe care le indeplineste efluentul statiei de epurare a Municipiului 

Galati vor fi conform cu prevederile autorizatie Autorizatiei de Gospodarire a Apelor a SC Apa 

Canal SA.  

 

Locul de evacuare a apelor epurate 

Efluentul epurat in statia de epurare a Municipiului Galati este evacuat in Raul Siret prin 

intermediul unei guri de deversare (Plan de incadrare in zona). Evacuarea efluentului in curentul 

principal al receptorului - Raul Siret, asigura dispersia si omogenizarea celor doua fluxuri de apa.  

Statia de pompare SP 3 evacueaza apele uzate direct in emisar (fluviul Dunarea) prin gura de 

descarcare SP3. 

Statia Barbosi evacueaza apele uzate direct in emisar - raul Siret. 
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Valorile caracteristice ale debitelor Raului Siret in zona de evacuare a efluentului epurat sunt 

urmatoarele: 

- debitul mediu multianual – cca. 230 m3/s; 

- debitul mediu anual in anii ploiosi – cca. 460 m3/s; 

- debitul mediu anual in anii secetosi – cca. 77 m3/s; 

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1 % - cca. 4000 m3/s; 

- debitul mediu zilnic minim calculat pentru intregul an, cu probabilitatea de 80 % - cca. 35 

m3/s; 

- debitul mediu zilnic calculat pentru perioada lunilor iunie – august, cu probabilitatea de 80% - 

cca. 60 m3/s. 

 

Valorile de proiectare ale debitelor de ape uzate evacuate din statia de epurare sunt: 

- debitul minim – cca. 67200 m3/zi (cca. 0,78 m3/s); 

- debitul mediu – cca. 96400 m3/zi (cca. 1,12m3/s); 

- debitul maxim – cca. 140000 m3/zi (cca. 1,62 m3/s). 

Valorile debitelor de apa evacuata din statia de epurare a Municipiului Galati sunt 

nesemnificative comparativ cu debitele Raului Siret, reprezentand in cel mai defavorabil caz 

valoarea de 4,6 % din acesta (debitul mediu minim este de 35 m3/s si debitul maxim al efluentului 

evacuat este de 1,62 m3/s). 

Debitul maxim de ape uzate evacuate din SP3 in fluviul Dunare  este 2258,8 m3/zi. 

Debitul maxim de ape uzate evacuate din Statia Barbosi in raul Siret este 31,29 m3/zi. 

 

Tratarea nămolului: 

O evaluare generală pe baza crietriilor financiare arată că pentru staţiile mai mari de epurare a apei 

uzate din aglomerările/clusterele Tecuci, Lieşti şi Pechea, opţiunea preferată este instalarea 

echipamentului de deshidratare mecanică (22% substanţă uscată), pe când cea mai mică staţie de 

epurare a apei uzate de la Târgu Bujor necesită construirea unei instalaţii de îngroşare 

gravitaţională, precum şi paturi de uscare a nămolului (30% substanţă uscată).  
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Gestionarea nămolului: 

În cazul tuturor aglomerărilor prioritare altele decât oraşul Galaţi, adică Tecuci, Târgu Bujor, Lieşti 

şi Pechea, se sugerează reutilizarea nămolului în agricultură ca prioritate. Această opţiune se 

dovedeşte a fi soluţia cea mai ieftină, suprafeţele terenurilor fiind disponibile şi aparent suficiente; 

au fost obţinute confirmări scrise din partea tuturor municipalităţilor privind dorinţa lor de a aplica 

nămolul deshidratat pe terenurile definite în mod specific şi, mai mult, această abordare este 

sprijinită de Directiva CE 86/278/EEC (Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea OUG Nr. 78/2000 

privind eliminarea nămolului). Nu în ultimul rând, informaţia disponibilă subliniază că nu există 

nicio problemă privind calitatea nămolului legată de metalele grele, poluanţii organici şi/sau 

indicatorii de igienă. Se prevede că toţi aceşti parametri se vor găsi cu uşurinţă în cadrul intervalelor 

necritice.   

La nivelul județului Galați s-a propus o strategie de gestionare a nămolului rezultat din stațiile 

de epurare astfel: 

 În aglomerarea Galaţi s-a aplicat deshidratarea avansată a nămolului pentru a-l aduce la > 

35% S.U. şi a-l elimina la depozitul de deşeuri municipale din municipiul Galaţi. Aceste 

soluții reprezintă soluţia cea mai rentabilă şi sigură şi, de asemenea, permite finalizarea 

treptei 1 a staţiei de epurare finanţată prin ISPA. După 2014, dacă nămolul se prezintă în 

condiţii de siguranţă pentru refolosirea în agricultură, iar terenurile devin disponibile, atunci 

va începe introducerea în mod treptat a aplicării nămolului pe terenurile agricole.    

 Refolosirea în agricultură este opţiunea preferată (cea mai ieftină) pe terment scurt, mediu şi 

lung pentru cele patru aglomerări altele decât aglomerarea Galaţi. Este necesară numai 

deshidratarea mecanică (22% substanţă uscată) pentru aglomerările Tecuci, Pechea şi Lieşti, 

în timp ce pentru Târgu Bujor s-au propus paturile de uscare a nămolului (30 % SU). 

Strategia propusă de refolosire a nămolului este susţinută de faptul că (i) sistemul agrar din 

judeţul Galaţi oferă un potenţial ridicat pentru refolosirea nămolului de epurare (numai 0,5 

% din terenul adecvat refolosirii nămolului în scopuri agrare este necesar pentru cele patru 

aglomerări); Calitatea nămolului în Tecuci (actualmente singura staţie de epurare a apei 

uzate care generează nămol) este satisfăcătoare şi cu mult sub concentraţiile maxime admise 

pentru refolosirea nămolului în agricultură. În cazul celorlalte aglomerări calitatea nămolului 

se presupune că va fi chiar mai bună în comparaţie cu măsurătorile din Tecuci, întrucât nu 

există industrii amplasate în aceste aglomerări rurale.  
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Tabel 2.36: Sistemul de gestionare a nămolului pentru toate aglomerările 

Aglomerare Cantitate  
[t/a]* 

Tratare 
nămol  

SU 
% 

Modalitatea de eliminare a 
nămolului  

 
pe termen 
scurt 

pe termen 
mediu 

pe termen 
lung 

Galaţi 11.677 TSD 65% MLF MLF* MLF* 
Tecuci 3.973 MDW 22% AGR AGR AGR 
Noua SEAU Târgu Bujor 144 MDW 30% AGR AGR AGR 
SEAU Târgu Bujor 
existentă 540 SDB 15% AGR AGR AGR 

Pechea 1.135 MDW 22% AGR AGR AGR 
Noua SEAU Lieşti 1.954 MDW 22% AGR AGR AGR 
SEAU Lieşti existentă 200 MDW 15% AGR AGR AGR 

Total 14.126      
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor 

Abrevieri: 

AGR: refolosire în agricultură  MDW: deshidratare mecanica 

MLF: depozit municipal  TSD: uscare termică a nămolului  

DLF: depozit dedicat  SSD:uscare solară a nămolului  

THR: reutilizare termică / incinerare SU : substanţă uscată în %  

 

 

GESTIUNEA DESEURILOR 

Management deşeurilor municipale în Municipiul Galaţi şi împrejurimi este realizat în 

concordanţă cu prevederile legislaţiei aplicabile în vigoare. 

Infrastructura necesară pentru realizarea unui management de mediu al deşeurilor eficient şi 

în concordanţă cu principiul protecţiei resurselor primare, principiul prevenirii principiul 

poluatorul plăteşte, corelat cu principiul responsabilităţii producătorului şi cel al responsabilităţii 

utilizatorului este alcătuită din următoarele componente: 

 Staţia de sortare şi compostare amplasată în Galaţi, pe malul stâng al Râului Siret - Zona 

Barboşi, este in administrarea Serviciului  Public ECOSAL. În baza Autorizaţiei de mediu nr. 

63 din 30.03.2012 staţia de sortare şi staţia de compostare desfăşoară următoarele activităţi: 

colectarea deşeurilor nepericuloase şi periculoase, recuperarea materialelor reciclabile sortate 

şi tratarea deșeurilor verzi în vederea obţinerii compostului. 

Capacitatea celor două staţii este următoarea: 

- staţie sortare: 6000 tone/an;  



INTERACȚIUNEA MEDIULUI CU ACTIVITĂȚE ECONOMICO-SOCIALE                                                                 
LA  NIVELUL JUDEŢULUI GALAŢI 

184 
 

- staţie compostare: 9000 tone/an; 

Staţia de sortare a deşeurilor 

 Sortarea deşeurilor se realizează manual şi este prevăzută cu două linii de sortare:  

 Pentru sticlă;  

 Pentru hârtie/carton şi plastic/metal.  

După sortare deşeurile vor fi înbalotate şi baloţii depozitați în zona de livrare. 

Materialul rămas în urma efectuării operaţiunii de sortare, reprezintă fracţiunea refuz care 

este transportată cu benzi transportoare în zona de depozitare, de unde va fi preluat şi transportat în 

vederea depozitării la depozitul de deșeuri. 

Staţia de compostare  

Procesează doar deşeurile verzi provenite din grădini şi parcuri, folosind tehnica de 

compostare în brazde. 

Brazdele sunt întoarse la anumite intervale de timp, uscate şi aerate până se transformă în 

compost.  

Iniţial materialul este introdus într-un tocător şi apoi depozitat în straturi trapezoidale de 2,5 

m înălţime care sunt periodic întoarse şi udate pentru realizarea fermentaţiei aerobe şi prelucrare. 

Realizarea compostului presupune 2 faze tehnologice: 

- descompunerea/fermentaţia; 

- maturarea; 

După maturare compostul este cernut pentru obţinerea unui produs de înaltă calitate ce poate 

fi folosit ca pământ vegetal pentru acoperirea spaţiilor verzi din parcuri şi grădini. 

 Depozit ecologic de deşeuri 

Depozitul de deşeuri are următoarele caracteristici: 

 clasa depozitului: clasa b - depozit de deşeuri nepericuloase conform HG 349/2005 privind 

depozitarea deșeurilor, cu modificările ulterioare, prevăzut cu patru celule pentru deșeuri 

nepericuloase, conform criteriilor prevăzute in Ordinul MMGA nr. 95/2005.  

 capacitate totală de depozitare: 3.680.000 mc, reprezentând aproximativ 2.944.000 tone, din 

care Celula nr. 1: 920.000 mc, reprezentând aproximativ 736.000 tone 

 suprafața depozitului de deșeuri (Depozit ecologic Tirighina) - 25,6 ha; 

 suprafața celulei nr. 1 a depozitului ecologic – 6,4 ha; 
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Tabel 2.37: Cantitatea de deşeuri Tirighina 

Depozitul  
de deșeuri 
Tirighina  

Capacitatea 
proiectata  
[tone] 

Capacitatea 
proiectata   
[m3] 

Cantitat
ea 
medie 
anuala*  
[tone] 

Cantitatea 
medie 
zilnica**  
[m3] 

Durata de 
funcționar
e  
[ani] 

Suprafața  
[ha] 

Celula nr. 1 736000 920 000  147200 504 5  6,4 
Celula nr. 2 736000 920 000  147200 504 5  6,4 
Celula nr. 3 736000 920 000  147200 504 5  6,4 
Celula nr. 4 736000 920 000 147200 504 5  6,4 
Total depozit 2944000 3 680 000  - - 20  25,6 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor 

 
Nota:     *   Cantitatea medie anuala* de deșeuri depozitata (inclusiv materialul de acoperire); 
             **  Cantitatea medie zilnica de deșeuri depozitata. 
 

Tabel 2.38: Lista deșeurilor municipale acceptate la depozitare 

COD 
DESEU 

DENUMIRE DESEU -  
Deșeuri municipale si asimilabile din comerț,  
industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat 

20 01 01 fracțiuni colectate separat (cu excepția 1501) 
20 01 08 deșeuri biodegradabile de la bucătarii si cantine 
20 01 25 uleiuri si grăsimi comestibile 
20 01 41 deșeuri de la curtatul coșurilor 
20 02 deșeuri din grădini si parcuri (incluzând deșeuri din cimitire) 
20 02 01 deșeuri biodegradabile 
20 02 03 alte deșeuri nebiodegradabile care nu se încadrează in lista deșeurilor periculoase 
20 03 alte deșeuri municipale 
20 03 01 deșeuri municipale amestecate 
20 03 02 deșeuri din piețe 
20 03 03 deșeuri stradale 
20 03 04 nămoluri din fosele septice 
20 03 99 deșeuri municipale, fără alta specificație* 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor 

 

 

 Punctele verzi de depozitare  

La nivelul municipiului Galaţi există două puncte verzi de depozitare: unul în Micro 13B şi 

celălalt pe Str. Etna nr. 29.  

Deşeurilor casnice care nu pot fi preluate prin procedurile obișnuite de colectare si care 

trebuie tratate separat sunt utilizate punctele verzi de depozitare sunt facilităţi care au ca scop 

colectarea si depozitarea temporară a. 
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In aceste puncte verzi sunt colectate de la populație deșeurile casnice de tipul: aparatura 

electrocasnică, mobilier, ambalaje de dimensiuni mari, baterii, deşeuri casnice periculoase 

(vopseluri, solvenți). Deşeurile preluate de la cetățeni vor fi predate către companii specializate în 

reciclarea, neutralizarea sau distrugerea acestora. 

 

 Colectarea selectivă 

Partea importantă a sistemului de gestionare a deşeurilor este reprezentată de colectarea 

selectivă a deşeurilor, numită şi separarea deşeurilor la sursă. Practic, aceasta reprezintă o metodă 

de a sorta deşeurile imediat după ce au fost produse, în aşa fel încât fracţia reutilizabilă să fie 

separată şi transportată în vederea reciclării. Cu cât cantitatea de deşeuri reciclată este mai mare, cu 

atât se va diminua cantitatea de deşeuri care vor fi depozitate la groapa de gunoi.  

Colectarea selectivă la nivelul municipiului Galaţi presupune colectarea următoarelor tipuri de 

deşeuri: hârtie şi carton, plastic şi metal, sticlă (în punctele de colectare din oraş), deşeuri din 

construcţii şi demolări, deşeuri periculoase, deşeuri electrice şi electronice, deşeuri verzi (punctele 

verzi de depozitare). Acestea sunt preluate de către staţia de sortare şi de societăţi specializate de 

valorificare/eliminare  

Sistemul de colectare selectivă a deşeurilor operează cu vehicule şi containere noi (inscripționate cu 

tipul de material reciclat: hârtie/carton, plastic, sticlă). Există, de asemenea, containere separate 

pentru deşeurile organice, numite şi deşeuri verzi (cele provenite din curăţarea grădinilor, tăierea 

ierbii şi copacilor etc.). Aceste deşeuri verzi sunt folosite în procesul de compostare, la Staţia de 

compostare de la Barboşi. 

Toate aceste facilităţi au fost realizate prin intermediul unor proiecte de finanţare începând 

din 2003 cu măsura ISPA 2003 RO 16 P PE 027prin proiectul "Management integrat al deşeurilor 

urbane solide în Municipiul Galaţi şi împrejurimi", POS Mediu prin proiectul Sistem de 

management integrat al deşeurilor Galaţi, etc. 
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Fig. 120: Sisteme de colectare a deșeurilor în municipiul Galați 

 
Sursa: Prelucrare proprie  

 
Pentru realizarea activităţilor de colectare selectivă, Serviciul Public ECOSAL are în dotare şi 

administrare următoarele: 660 containere igloo de 2,5 m3, 528 containere de 5,5 m3, 32 containere 

subterane şi 8 vehicule de colectare. 

Pentru zona centrală a oraşului, s-a conceput un sistem modern de colectare, care să nu 

afecteze peisajul. Astfel, au fost achiziţionate 32 de containere subterane pentru plastic şi 

hârtie/carton care vor fi instalate pe strada Brăilei.   

 

Obiectivele principale privind managementul deşeurilor la nivelul municipiului Galaţi 

sunt următoarele:  

 protejarea mediului şi a sănătăţii cetăţenilor prin îmbunătăţirea calităţii apei şi a reducerii 

contaminării solului, în trecut afectate de managementul inadecvat al deşeurilor solide; 

 îmbunătăţirea peisajului urban, pentru a obţine un grad mai ridicat de confort al populaţiei 

şi pentru a creşte atractivitatea turistică a zonei;  
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 reducerea consumului de resurse prin sortarea şi reciclarea deşeurilor municipale.  

 

Rezultatele aşteptate sunt următoarele:  

 Protejarea mediului înconjurător şi a sănătăţii în Municipiul Galaţi şi împrejurimi, 

diminuând efectele contaminării apei şi solului rezultate în urma managementului 

defectuos al deşeurilor solide din trecut;  

 Îmbunătăţirea peisajului în zonă, care va duce la creşterea gradului de confort al populaţiei 

şi a atractivităţii turistice a zonei;  

 Reducerea consumului de resurse prin sortarea şi reciclarea deşeurilor;  

 Asigurarea unui management integrat al deşeurilor adecvat şi eficient adaptat 

particularităţilor şi nevoilor municipiului Galaţi. 

 

Cantităţi de deşeuri generate şi colectate valorificate sau depozitate 

Tabel 2.39 - Situaţia lunară pentru anul 2013 privind cantităţile de deşeuri primite în cadrul depozitului 
ecologic Tirighina 

Luna 

Deșeuri municipale 
asimilabile provenite 

de la populație 

Deșeuri municipale 
de la agenții 
economici 

Deșeuri 
transportate de 

agenți 
economici cu 
mij. proprii – 
altele decât 

deșeuri 
municipale 
asimilabile 

Pămân
t 

Moloz 

Deșeuri 
provenite din 
activitatea de 
întreținere şi 

reparații 
urbane 

ECOSAL RER ECOSAL RER 

IANUARIE 5495.18 1102.02 85.75 831.88 153.6 12.3 0 4.68 

FEBRUARIE 4529.57 1392 70.69 814.5 90.58 0 0 1.8 

MARTIE 7308.69 1903.12 103.31 1154 251.48 153.48 0 0 

APRILIE 6842.22 1759.04 77.44 1455.96 476.84 263.22 54.23 2.4 

MAI 5575.43 1665.17 72.03 1119.24 336.44 63.47 84.02 8.1 

IUNIE 5070.18 1519.57 56.63 801.31 303.55 543.12 272.4 20.25 

IULIE 6419.79 1772.44 59.5 806.84 234.39 201.07 646.03 1033.51 

AUGUST 6190.87 1796.6 73.89 784.52 243.11 687.78 620.54 19.21 

SEPTEMBRIE 6054.58 1677.61 56.54 840.11 509.21 382.67 684.52 53.43 

OCTOMBRIE 6316.75 1729.92 71.26 975.41 2811 
1032.3
8 

527.78 28.02 

NOIEMBRIE 5365.9 1748.11 63.93 1160.22 264.21 844.01 1586.24 1.72 

DECEMBRIE 4270.46 1415.39 35.09 717.18 178.30 264.89 1319.3 0 

TOTAL 
69403.6
2 

19480.99 826.06 11461.17 3322.81 
4448.
39 

5795.0
6 

1173.02 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor  
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Tabel 2.40: Situaţia lunară pentru anul 2013 privind cantităţile de materii reciclabile înregistrate  cadrul staţiei 
de sortare şi compostare Barboşi 

Luna 
Hârtie 
(tone) 

Plastic 
(tone) 

Sticlă 
(tone) 

Total 
(tone) 

IANUARIE 24,096 10,960 4,352 39,408 

FEBRUARIE 13,120 7,680 0 20,800 

MARTIE 23,900 8,496 0 32,396 

APRILIE 27,280 7,844 0 35,124 

MAI 25,672 7,936 0 33,608 

IUNIE 26,190 6,925 0 33,115 

IULIE 24,151 6,110 0 30,261 

AUGUST 25,572 6,680 14,912 47,164 

SEPTEMBRIE 24,199 3,768 13,152 41,119 

OCTOMBRIE 31,426 6,064 3,392 40,882 

NOIEMBRIE 28,282 3,740 2,512 34,534 

DECEMBRIE 20,316 2,903 4,960 28,179 

TOTAL 294,204 79,106 43,280 416,590 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor  

 

 
Tabel 2.41: Societăți autorizate pentru colectare deșeuri periculoase în cadrul județului Galați 

Nr.  
Crt. 

Date identificare agent economic  
Tipuri de deşeuri colectate  (inclusiv codurile 
conform HG 856/2002) 

1 

BARDI AUTO SRL 
com. Chiajna, str. Industriilor, nr. 20-26, 
jud. Ilfov 
punct de lucru - Galați, str. Nae Leonard, 
nr. 48, jud. Galați 

baterii si acumulatori auto 

2 
BIZINI PREST SRL,  
Galati, str.8 Martie, nr.4 

deșeuri periculoase (ulei uzat, filtre, deșeuri provenite 
de la service auto) 
 DEEE,  B&A 

3 
CN APDM SA Galați, 
str. Portului, nr. 34 

ulei de santina - 13.04. * 
baterii si acumulatori uzați - 16.06.01* 
filtre de ulei - 15.02.02* 

4 Dorconing Srl, 
str. Constructorilor nr. 14, bl.H3, ap.12, 
tel.0236412445 

deșeuri infectioase - 18 0103*, 18 01 10* 
deșeuri intepatoare-taietoare - 18 0101 
medicamente expirate - 18 01 08*, 18 01 09 

5 Eco - Metal Recycling SRL, 
pct. de lucru str. Tecuci nr. 252 

16.06.01*-16.06.06*,20.01.33*, 

6 Eco - Metal Recycling SRL, 
str. Milcov nr. 9 

16.06.01*-16.06.06*,20.01.33*, 

7 
Eco - Metal Recycling SRL, 
Str. Smardan, nr. 1 

1602-DEEE, 200135*, 1601-vsu, 160603*, 160606*, 
200133*, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 150202*, 
160107*, 190207*, 190810*, 200126*,  
alte tipuri de deseuri periculoase 
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Nr.  
Crt. 

Date identificare agent economic  
Tipuri de deşeuri colectate  (inclusiv codurile 
conform HG 856/2002) 

8 
Eco - Metal Recycling SRL, 
Str. Smardan, nr. 1, Grup cazare muncitori 

16 06 01* - baterii cu plumb 
16 06 02* - baterii cu Ni-Cd,  

9 

Eco Finmet SRL Galati, 
Calea Prutului nr. 9, judeţul Galati 

13 01 09*, 13 01 10*,13 01 11*,13 01 12*,13 01 13*,13 
02 04*,13 02 05*,13 02 06*,13 02 07*,13 02 08*,13 03 
01*,13 03 06*,13 03 07* 
13 03 08*,13 03 09*,13 03 10*,13 04 01*,13 04 02*,13 
04 03*,13 05 06*,13 08 02*,13 08 99*, 
16 02 10*,16 02 11*,16 02 12*,16 02 13*,16 02 15*,16 
06 01*,16 06 02*,16 06 03*,17 04 10* 
20 01 21*,20 01 23*,20 01 33*, 20 01 35* 

10 
Eco Fire Sistem Srl, 
str.G.Cosbuc, nr.257, 0236471015 

deseuri rezultate din activitatile de prevenire, 
diagnostic si tratament desfasurate in unitatile sanitare 
- 18.01, baterii si acumulatori, DEEE, alte tipuri 

11 Ecologic Sistem Project SRL, 
Sat Scanteiesti, comuna Scanteiesti, jud. 
Galati 

categoria 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 ,16 ,17 , 19 ,20 
cu exceptia - 16 02; 16 04;  

12 
ECOROD-MAR RECYCLING SRL,  
str. Frunzei nr. 47 

baterii si acumulatori  
160601*, 160602*,160603*, 20 01 33* 

13 
FAST PREST TRADING SRL, sat Vanatori, 
comuna Vanatori, T 67, P 890, Ferma 
Broiller -GO~I, Hala 9, judetul Galati 

deseuri de baterii si acumulatori 
DEEE 

14 GILDA SRL, Galati,  
DN2B, T.184, 
P.10, nr.58 

baterii si acumulatori 160601*, 160602*,160603*, 20 
01 33* 

15 GILDA SRL,  
Str.Drumul Viilor, nr.15 

baterii si acumulatori 160601*, 160602*,160603*, 20 
01 33* 

16 Iricad Srl,  
com. Vanatori, tel. 0236415039 

baterii si acumulatori uzati - 16.06.01* 

17 LEGION GUARD SRL, 
 Str. Cuza Voda, nr. 116, Tecuci, tel: 
0744597872 

baterii si acumulatori uzati - 16.06.01* 
VSU-16 01 04* 

18 Legislat SRL,  
str. Filesti, nr.1, Galati 

baterii si acumulatori uzati -  

19 LISINO GROUP SA, Galaţi, str. Smârdan, 
nr. 1 UCC 

13 02 05*-ulei uzat, 050108* gudroane, 050106-
nămoluri uleioase 

20 
MORAD SRL Galati, str.Furnalistilor, nr.2 

Colectare si tratare DEEE (doar ctg.3 din Anexa 1din HG 
1037/2010) 

21 PROECOGREEN SRL, str.Brailei, nr.251, 
zona Tirighina 

deseuri periculoase din categoriile 01-17, 19-20, 

22 

Protesco SRL, sos. Smardan nr. 1 

rumeguş cu continut de substanţe periculoase 
03.01.04* 
şlamuri 05 01 03* 
filtre ulei 16 01 07* şi alte deşeuri periculoase 

23 REMAT METAL ACTIV S.R.L 
Galaţi, Drumul de Centură nr. 248, judeţul 
Galaţi 
telefon 0724 532202, fax:0341 420312 

baterii si acumulatori 160601*, 160602* 



INTERACȚIUNEA MEDIULUI CU ACTIVITĂȚE ECONOMICO-SOCIALE                                                                 
LA  NIVELUL JUDEŢULUI GALAŢI 

191 
 

Nr.  
Crt. 

Date identificare agent economic  
Tipuri de deşeuri colectate  (inclusiv codurile 
conform HG 856/2002) 

24 REMAT METAL ACTIV S.R.L 
Galaţi, Drumul Viilor nr. 2, T 141, P 1/1 şi 
2, judeţul Galaţi 
telefon 0724 532202, fax:0341 420312 

baterii si acumulatori 160601*, 160602* 

25 REMAT METAL ACTIV S.R.L 
Galaţi, str. Brăilei nr. 318, zona Tirighina, 
judeţul Galaţi 
telefon 0724 532202, fax:0341 420312 

baterii si acumulatori 160601*, 160602* 

26 Remat Sa, CUI 1630420  
Str.Calea Prutului,  nr.53  
Tel 0236/460750  
Tel/Fax 0236/460504 

baterii si acumulatori uzati , DEEE, Ulei uzat  

27 

Remat Scoltz, str. Bazinul Nou, nr. 83, tel. 
0236449055 

baterii si acumulatori uzati - 16.06.01* 
DEEE 16.02 

28 SALCIOARA SRL Galati str. Eroilor nr. 32 
etj 1 corpul A judetul Galati  
punct de lucru comuna Corod sat Corod t 
75 P1 judetul Galati 

 baterii si acumulatori 1606 01*,16 06 02*, 20 01 33* 

29 SALCIOARA SRL Galati str. Eroilor nr. 32 
etj 1 corpul A judetul Galati  
punct de lucru Tecuci str 1 Decembrie 
1918 nr 149 judetul Galati 

 baterii si acumulatori 1606 01*,16 06 02*, 20 01 33* 

30 

Sator Srl, str. Tecuci nr. 119, tel. 
0236497672 

baterii si acumulatori uzati - 16.06.01* 
ulei uzat - 13.01, 13.02, 13.03* 
ape uleioase 13.05.07* 
amestec de solventi 14.06.03*, 16.06.05* 
filtre de ulei - 16.01.07* 
ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu   
substanţe periculoase - 15.01.10*, 15.02.02* 

31 
Serac Srl, str. Constructorilor nr.18, 
tel.0236412416 

deseuri rezultate din activitatile de prevenire, 
diagnostic si tratament desfasurate in unitatile sanitare 
- 18.01 

32 Serviciul Public Ecosal , str. Nufarului, nr. 
24-26, Galati,  

DEEE - 16 02 

33 
Servtransmed Srl, str. 1Decembrie 1918 
nr.21, tel. 0236456990 

deseuri rezultate din activitatile de prevenire, 
diagnostic si tratament desfasurate in unitatile sanitare 
- 18.01 

34 

Sporting Impex Srl, str. Garofiței nr.2 tel. 
0236495388, 

ulei uzat - 13.01, 13.02, 13.03 
nămoluri - 14.06.05* 
deşeuri de la curăţarea cisternelor  - 16.07.08* 
ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu   
substanţe periculoase - 15.01.10* 
deșeuri de absorbanți, materiale filtrante;  
îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe 
periculoase 

35 Trifali Group SRL, Autodrom Barbosi 
judeţul Galaţi 

DEEE - 16 02 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor  
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 -  degradarea mediului construit / pericole majore din activităţi tip SEVESO             

 
Seveso este numele unei localităţi din Italia, situată la nord de Milano, unde, pe data de 10 iulie 

1976, a avut loc un accident chimic la fabrica de pesticide ICMESA. Accidentul a produs eliberarea 

în atmosferă a circa 6 tone substanţe toxice, cu grave consecinţe: aproximativ 37.000 persoane 

expuse; 736 persoane relocate dintr-o zonă de 110 ha (astăzi pădurea de stejari Seveso); 

aproximativ 4% dintre animalele de la fermele din vecinătate au murit, iar celelalte, în jur de 

80.000, au fost sacrificate pentru a preveni contaminarea prin lanţul trofic; instalaţiile şi solul din 

jurul fabricii au fost îndepărtate şi depozitate într-o zonă de depozitare special amenajată şi 

asigurată. 

Ca rezultat al acestui eveniment, în anul 1982, a fost adoptată Directiva Consiliului nr. 85/501/CEE 

privind accidentele majore înregistrate de anumite activităţi‚ industriale - aşa numita Directiva 

Seveso. 

Directiva Seveso este transpusă în legislaţia românească prin HOTĂRÂREA Nr. 804 din 25 iulie 

2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 

periculoase. 

În sprijinul aplicării acesteia, s-au mai elaborat următoarele acte normative: 

O.M.A.I. Nr. 647/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de 

urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase. 

ORDIN Nr. 1084 din 22 decembrie 2003, privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor 

care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe 

periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse. 

ORDIN Nr. 142 din 25 februarie 2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de 

securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt 

implicate substanţe periculoase. 

LEGE Nr. 92 din 18 martie 2003, pentru aderarea României la Convenţia privind efectele 

transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki, la 17 martie 1992. 
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Aderând la legislaţia internaţională, în România s-a elaborat un inventar al unităţilor din domeniul 

industriei, care se încadrează în Directiva 96/82/CE Seveso II, ce prevede controlarea acelor 

activităţi care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase. 

 

În județul Galati au fost identificati urmatorii opreratori economici care intra sub incidenta 

HG 804/2007 privind controlul pericolelor de accident major in care sunt implicate substante 

periculoase: 

- ArcelorMittal Galati SA - obiectiv cu risc major 

-  Electrocentrale Galati SA  -obiectiv cu risc major  

- City Gaz - obiectiv cu risc major  

- Unicom Oil Terminal - obiectiv cu risc major - 

La nivelul Directivei 96/82/CE Seveso II sunt stabilite două clase de risc (risc major şi minor), 

pentru acele unităţi industriale care utilizează sau depozitează substanţe periculoase. 

Pana in prezent, APM Galati a eliberat urmatoarele autorizatii de mediu: 

- ArcelorMittal Galati SA - obiectiv cu risc major - AIM4 nr. 30 din 30.10.2007 revizuita in 

27.09.2010 

- Electrocentrale Galati SA - - obiectiv cu risc major - AIM nr. 1 din 29.08.2005 revizuita 

in 28.07.2010; 

- City Gaz - obiectiv cu risc major – AM5 

- Unicom Oil Terminal - obiectiv cu risc major - AM 

- Linde Gaz Romania SRL - Noua Unitatea de Separare a Aerului - obiectiv cu risc 

major - AM nr. 174 din 16.08.2011 

Linde Gaz Romania SRL - Fabrica de acetilena, obiectiv cu risc minor - AIM nr. 01 din 

16.02.2010;  

- Apa Canal SA - obiectiv cu risc minor - AM nr. 12 din 16.01.2012 

 

Generalitati privind stabilirea distantelor de siguranta in jurul obiectivelor SEVESO 

                                                           
4 AIM - autorizatie integrata de mediu (IPPC) 
5 AM - autoizatie de mediu; 
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Calculul riscului în jurul amplasamentelor care se supun prevederilor HG 804/2007 se face în baza 

analizei de risc, elaborată de operatorul economic şi a următoarelor considerente: 

- zonele de impact se stabilesc funcţie de următoarele efecte specifice asupra omului: 

o mortalitate ridicată – letalitate > 50%; 

o prag de mortalitate – letalitate = 1%; 

o vătămări ireversibile; 

o vătămări reversibile; 

- valorile prag pentru efectele specifice asupra omului sunt cele stabilite în tabelul nr. 1 

- frecvenţele considerate prag de siguranţă sunt:  

o 10-3 evenimente/an – frecvenţă maxim admisă; 

o 10-6 evenimente/an; - frecvenţă limită recomandată pentru care se iau în 

considerare scenarii de accident; 

- riscul este calculat funcţie de zona de impact şi frecvenţa de apariţie a scenariilor de 

accidente majore, conform matricei riscului, prezentată în tabelul nr. 2 şi are următoarele 

valori descriptive: 

o risc crescut; 

o risc mediu; 

o risc scăzut. 

În vederea prevenirii accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi 

limitarea consecinţelor acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, pentru asigurarea unui nivel 

înalt de protecţie, într-un mod coerent şi eficient, conform legislaţiei în vigoare, aceşti operatori au 

elaborate Politici de Prevenire a Accidentelor Majore, Rapoarte de Securitate şi Analize de Risc 

precum şi Planuri de Urgenţă Internă. 

Date sintetice despre operatorii prezentați mai sus: 

 ELECTROCENTRALE GALATI  S.A. 

 Cf. PAAR Galati aprobat prin HCJ 677/2011 

SC ELECTROCENTRALE SA GALATI se afla situata in partea de vest a municipiului Galati, la 

cca 2 km de zona locuita, in fata platformei siderurgice SC  ARCELORMITTAL SA GALATI.  
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Obiectivul ocupa o suprafata de 233.000 mp, cea mai mare parte fiind destinata instalatiilor de 

productie, retelelor de utilitati, cailor de acces. 

Accesul in unitate se face pe cale rutiera-prin poarta principala de acces in SC  ARCELORMITTAL 

SA si magistrala nord-sud sau prin partea de est. Unitatea este racordata la calea ferata uzinala. 

In imediata vecinatate a incintei societatii se afla numai sectii de productie ale combinatului 

siderurgic : 

-la vest magistrala S-N, Otelaria  nr. 1 

-la est Uzina Cocsochimica nr. 1 

-la sud U.A.F. 

- la nord statia de 110 kv si fabrica de oxigen 1 

Distantele de la limita incintei SC ELECTROCENTRALE SA GALATI  la primele obiective din 

vecinatate sunt mai mari de 100m. Cea mai apropiata zona de interes ca loc public de intalnire este 

zona portii principale de acces ARCELORMITTAL, unde se afla parcari, statii pentru mijloacele de 

transport, biserica, club. Distanta pana la aceasta zona este mai mare de 500 m. 

La limita de nord a incintei SC ELECTROCENTRALE SA GALATI  se afla Statia electrica 

(apartinand TRANSELECTRICA), de unde pleaca spre oras linia aeriana 110 KV (LEA 110 KV). 

Tot in zona de nord a incintei porneste spre oras magistrala de termoficare (conducte amplasate pe 

estacada). 

Alegerea obiectivului relevant pentru securitate s-a facut pe baza analizei instalatiilor in care se 

gasesc substante periculoase si a caracteristicilor acestor substante. 

Pentru amplasamentul SC ELECTROCENTRALE SA GALATI , in urma studiului de caz efectuat 

de specialisti din combinat, precum si de proiectantii instalatiilor s-au stabilit un numar de 

evenimente dintre care cu impact in exterior, sunt urmatoarele : 
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Tabel 2.42 : Număr de evenimente cu impact în exterior Electrocentrale Galaţi 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor  

 
 

 ARCELORMITTAL SA GALATI 

 Cf. PAAR Galati aprobat prin HCJ 677/2011 

Societatea SC ARCELORMITTAL SA GALATI, cu sediul in Galati, strada Smardan, nr.1, 

inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J17/21/1991, cod fiscal R 1639739 este un 

combinat siderurgic integrat cu activitatea de fabricare cocs, fonta, otel, produse laminate la cald si 

la rece, de producere, transport si distribuire fluide energetice (apa potabila, apa industriala, gaz 

metan, gaz de cocs, gaz de furnal, energie electrica, abur, oxigen, azot etc.) 
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Suprafata efectiva a combinatului (incinta ARCELORMITTAL), conform certificatului de 

proprietate M03-4472, este de 15012.307,99 mp. 

Din punct de vedere ecologic combinatul este amplasat la o distanta de 3-5 km fata de zonele 

locuite. 

Din punct de vedere seismic, ArcelorMittal Galati este situat pe linia de fractura tectonica Focsani-

Namoloasa Galati, zona in care se fac resimtite seisme produse in zona Vrancea a caror intensitate 

poate atinge gradul 8 pe scara Mercalli. 

Constructiile au fost proiectate pentru un coeficient dinamic corespunzator unei intensitati a fortelor 

seismice de 8.5 pe aceeasi scara. 

Substantele chimice periculoase se consuma si/sau se produc in principal in urmatoarele uzine: 

-Uzina Cocso-chimica, 

-Uzina Otelarii Refractare, 

-Uzina de Producere si Distribuire a energiei in Siderurgie, 

-Uzine Laminate Plate. 

 

-UZINA COCSO-CHIMICA 

 Scenarii accidente posibile 
 

Tabel 2.43 : Număr de evenimente cu impact în exterior Uzina Cacso-Chimica 

Nr. 
Crt. 

Descrierea 
evenimentului 

 

Substanta 
implicata 

Scenariu 
accident 

Zona cu 
mortalitate 

ridicata 

Zona cu 
leziuni 

ireversibile 

A treia 
zona de 

planificare 
1. Deversari  

accidentale 
Acid 

sulfuric 
Soda 

caustica 
Apa 

amoniacala 
benzen 

Dispersie toxica Zona 
depozite 

50 m 

 
- 

 
- 

2. Aprinderi  
accidentale 

Gudron 
Smoala 

Naftalina 
Benzen 

Incendiu 
Incendiu 
Incendiu/explozie 
Incendiu/explozie 
 

Zona 
depozite 

50 m 

 
- 

 
- 

3. Ruperi 
accidentale 
de conducte 

Ulei 
Gaz cocs 

Incendiu/explozie 
Incendiu/explozie 
 

Zona 
epurare 
50 m 

Zone 
adiacente 

100m 

 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor  
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-UZINA OTELARII REFRACTARE 

 
 Scenarii accidentale posibile: 

 
Tabel 2.44: Număr de evenimente cu impact în exterior Uzina Oţelarii Refractare 

Nr. 
Crt. 

Descriere 
eveniment 

Substanţa 
implicată 

Scenariul 
accidental 

Zona cu 
mortalitate 

ridicată 

Zona cu 
leziuni 

ireversibile 

Zona a treia 
de planificare 

 Eliberare de 
carbura de 
calciu + 

magneziu din 
rezervor 

Carbura de 
calciu + 

magneziu 

Explozie 
urmată de 
incendiu 

50m - - 

Ngî Eliberare de 
smoala si 

creuzot din 
rezervor 

 

Smoală în 
amestec cu 

creuzot 

Explozie 
urmată de 
incendiu 

Zona 
amestecare 

20m 

- - 

3. Spargerea 
conductei 
accidental 

Oxigen Explozie 
urmată de 
incendiu 

50m  - 

4. Spargerea 
conductei 
accidental 

Argon Explozie 50m - - 

5. Spargerea 
conductei 
accidental 

Azot Dispersie 
toxică 

50m - - 

6. Spargerea 
accidentală a 

conductei 

Gaz metan Explozie 
urmată de 
incendiu 

50m - - 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor  
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UZINA DE PRODUCERE SI DISTRIBUIRE A ENERGIEI IN SIDERURGIE 

 Scenarii accidentale posibile: 
 
 

Tabel 2.45 : Număr de evenimente cu impact în exterior Uzina de producere şi distribuire a energiei în 
siderurgie 

Nr. 
crt. 

Descrierea 
evenimentului 

Substanţa 
implicată 

Scenariu 
accidental 

Zona cu 
mortalitate 

ridicată 

Zona cu 
leziuni 

ireversibile 

A treia zonă 
de 
planificare 

1. Spărturi 
accidentale la 

conducte 

Gaz cocs Gaz 
furnal Gaz 

metan 

Dispersie 
toxică 

200 m 250 m - 

2. Spărturi 
accidentale la 

conducte 

Gaz cocs Gaz 
furnal Gaz 

metan 

Explozie + 
Incendiu 

100 m 150 m - 

 Fisurare 
conducte 

Clor lichid Dispersie 100 m 150m - 

3. Uzură elemente 
de etanşare 

Clor gazos Toxica  
Emanatie 

toxica 

  

4. Aprinderi 
accidentale 

Oxigen Explozie 100m 200 m - 

5. Uzuri elemente 
de etanşare 

Oxigen Poluare termica 100m  - 

6. Aprinderi 
accidentale 

Argon Azot Explozie 
Explozie 

50 m   

7. Deversări 
accidentale 

Acid sulfuric  
Acid 

clorhidric 
Anhidridă  

cronică  
Cianură  
potasică 

Emanaţii 
toxice 

Emanaţii 
toxice 

Emanaţii 
toxice 

Emanaţii 
toxice 

50 m  
50 m 
 50 m  
50 m 

- - 

8. Explozie totală 
provocată 

Oxigen Explozie Fabrica de 
oxigen 

ArcelorMitta
l 

5 KM 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor  
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-UZINA LAMINATE PLATE 
 Scenarii accidentale posibile: 

 
 

Tabel 2.46 : Număr de evenimente cu impact în exterior Uzina Laminate Plate 
 

 
 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor  

 
 
 

 CITY  GAZ  S.R.L. 
 

 Cf. PAAR Galati aprobat prin HCJ 677/2011 
 

SC CITY GAS S.R.L. Galaţi, este situat în municipiul Galaţi pe amplasamentul Zonei Libere. 

Suprafaţa totală a societatii este de 10.736 mp, aparţine administrativ de Zona Libera Galaţi, 

loturile 03, 04, 05, P1 şi P3, Platforma I şi II şi este în folosinţa societăţii City Gas SRL Galaţi, în 

conformitate cu contractele de cesiune de la SC Domtorf SRL nr.821/ 04.07.2005 şi iîr.820/ 

04.07.2005 şi contractul de închiriere nr.24/21.07.2005 şi nr 38/10.11.2005 încheiate cu RA AZL 

Galaţi. Amplasamentul SC CITY GAS SRL se învecinează la: 

 Nord: TEREN ZONA LIBERA; 

 Sud: SC UNICOM OIL TERMINAL SA; 

Nr. 
crt. 

Descrierea 
evenimentului 

Substanţa 
implicată 

Scenariu 
accidental 

Zona cu 
mortalitate 

ridicată 

Zona cu 
leziuni 

ireversibile 

A treia 
zonă de 

planificare 

1. Scăpări accidentale 
Ulei cu 

P.C.B Acid 
fluorhidric 

Emanaţii 
toxice 

50 m - - 

2. Deversări accidentale 

Ape fenolice 
Acid 

sulfuric 
Acid 

clorhidric 

Emanaţii 
toxice 50 m - - 

3. Spargeri accidentale 
de conducte 

Gaz metan 
Gaz cocs 

Gaz furnal 
Explozii 100m 200m - 

4 
spargeri accidentale 

de conducte 

Gaz metan 
Gaz cocs 

Gaz furnal 

Dispersii 
toxice 

100m 200m  

5 
Aprinderi 

accidentale 
Lac alchido-
melaminic 

Incendii 
emanatii 

50m 100m  
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 Est: TEREN ZONA LIBERA; 

 Vest: SC MINERSORT SA 

Amplasarea rampelor de încărcare descărcare, a rezervoarelor, cântarelor, depozit rezervoare 

pentru stins incendiu şi a clădirii administrative sunt evidenţiate în planul de amplasare. 

Distanţele de ia limita incintei SC CITY GAS SRL GALAŢI la primele obiective din vecinătate 

sunt mai mari de 100m. Cea mai apropiată zonă de interes ca loc public de întâlnire este inafara 

Zonei Libere unde se află cateva locuinţe ale IAS Badalan. Distanţa până la această zonă este mai 

mare de 500m.  

In partea de sud a incintei SC CITY GAS SRL GALATI in vecinatatea SC UNICOM OIL 

TERMINAL SA, se afla si Statia electrica, de unde sunt alimentate societatile invecinate de la linia 

aeriana de 110 KV (LEA 110 KV). 

In vecinatatea incintei obiectivului, pana la distante de peste 1 km nu se afla monumente ce 

necesita protejate. 

In vecinatatea SC CITY GAS SRL GALATI se afla SC UNICOM OIL TERMINAL SA, care are 

ca obiect de activitate transvazari cu ajutorul pompelor de produse petroliere din vagoane CF sau 

cu vaporul in cisterne auto si care pot provoca accidente. Până la această dată nu au fost iregistrate 

accidente care sa afecteze obiectivul analizat (SC CITY GAS SRL GALAŢI). 

SC CITY GAS SRL GALAŢI are ca obiect de activitate manipularea, depozitarea, 

incarcarea/descarcarea GPL (gaz petrolier lichefiat) in terminalul deschis in Zona Libera Galaţi. 

Operaţiunile care sunt posibile a fi executate in Terminalul City Gas Galaţi sunt 

urmatoarele:transvazare GPL din vagoane CSI in vagoane UE (rata de descarcare 12 vagoane 

CSI/24 ore, aproximativ 350 to); 

 transvazare GPL din vagoane CSI in autocisterne; 

 transvazare GPL din vagoane CSI in rezervoare terestre; 

 descarcare nava GPL in vagoane UE, CSI, autocisterne si rezervoare terestre (rata de 

incarcare 16 vagoane UE/24 ore, aproximativ 600 to, cu posibilitatea măririi ratei de 

incarcare la 1000 to/24 ore odata cu finalizarea construcţiei celei de-a doua linii CF pentru 

vagoane UE 
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Scenarii accidentale posibile 

1.Eliberare de produs (GPL, Butan,Propan Propilena) in zona rezervoarelor cu efecte: 

 incendiu 

 explozie 

 dispersie 

2.Eliberare de produs (GPL, Butan, Propan, Propilena) în zona rampei de încărcare sau a 

cântarului cu efecte: 

 incendiu 

 explozie 

 dispersie 

3. Intreruperea alimentării cu energie electrică 

4. Defecţiuni tehnice: 

 spargerea unei garnituri sau fisură pe linia de alimentare: 

 defectarea unui ventil la rezervoarele de depozitare; 

 defectarea unei supape de siguranţă; 

 spargerea unui furtun de încărcare la cazane; 

 defectarea ventilului încărcător la cazan; 

- defecţiuni apărute la rezervoarele de depozitare a gazelor lichefiate. 

-  
Tabel 2.47 : Evenimente cu impact în exterior City Gaz SRL 

Nr. 
Crt. 

Descrierea 
evenimentul

ui 

Substanta 
implicată 

Scenariu 
accidental 

Zona cu 
mortalitate 

ridicată 

Zona cu leziuni 
ireversibile 

A treia zona de 
planificare 

1. Eliberare de 
produs la 

rezervoare 

GPL, butan, 
propan, 

propilenă 

Incendiu, 
explozie, 
dispersie 

 
5-15 

 
30-40 

 
50-100 

2. Eliberare de 
produs la 

rampă/cântar 

GPL, butan, 
propan, 

propilenă 

Incendiu, 
explozie, 
dispersie 

 
5-15 

 
30-40 

 
50-100 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor  
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 UNICOM OIL TERMINAL 

 
 Cf. PAAR Galati aprobat prin HCJ 677/2011 

 
S.C. "UNICOM OIL TERMINAL" S.A. Galaţi, este situata pe malul stâng al Dunării, la mila 

77+500, ocupând o suprafaţa de 47827 mp., din care suprafaţa construita este de aproximativ 

55%, avand ca vecini la Nord, Est si Vest R.A. A.Z.L. Galaţi si la Sud fluviul Dunarea. Terenul 

este concesionat de la C.N. Administraţia Porturilor Dunării Maritime S.A. Galaţi; 

Amplasamentul SC UNICOM OIL TERMINAL SA se învecinează la: 

 Nord: SC CITY GAS SRL; 

 Sud: DUNAREA; 

 Est: TEREN ZONA LIBERA; 

 Vest: SC MINERSORT SA 

Amplasarea rampelor de încărcare descărcare, a rezervoarelor, cântarelor, depozit rezervoare 

pentru stins incendiu şi a clădirii administrative sunt evidenţiate în planul de amplasare. 

Distanţele de la limita incintei SC UNICOM OIL TERMINAL SA GALAŢI la primele obiective 

din vecinătate sunt mai mari de 100m. Cea mai apropiată zonă de interes ca loc public de întâlnire 

este inafara Zonei Libere unde se află cateva locuinţe ale IAS Badalan. Distanţa până la această 

zonă este mai mare de 500m. 

La limita de sud a incintei SC UNICOM OIL TERMINAL SA GALAŢI in vecinatatea SC CITY 

GAS SRL se află si Staţia electrică (aparţinând S.P.A.Dunare), de unde sunt alimentate societatile 

învecinate de la linia aeriană de110KV(LEA110KV). 

In vecinătatea incintei obiectivului, până la distanţe de peste 1 km nu se află monumente ce 

necesită protejate. 

In vecinatatea SC UNICOM OIL TERMINAL SA GALAŢI se află SC CITY GAS SRL, care are 

ca obiect de activitate Iransvazari cu ajutorul pompelor de GPL din vagoane CF sau cu vaporul in 

cisterne auto si care pot provoca accidente. Până la această dată nu au fost iregistrate accidente 

care sa afecteze obiectivul analizat (SC UNICOM OIL TERMINAL SA GALAŢI). 

Scenarii accidentale posibile 

3. Eliberare de produs (GPL, Butan, Propan, Propilena) în zona rezervoarelor cu efecte: 

 incendiu 
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 explozie 

 dispersie 

4. Eliberare de produs (GPL, Butan, Propan, Propilena) în zona rampei de încărcare sau a 

cântarului cu efecte: 

 incendiu 

 explozie 

 dispersie 

       3. întreruperea alimentării cu energie electrică 

 4. defecţiuni tehnice: 

 spargerea unei garnituri sau fisură pe linia de alimentare: 

 defectarea unui ventil la rezervoarele de depozitare; 

 defectarea unei supape de siguranţă; 

 spargerea unui furtun de încărcare la cazane; 

 defectarea ventilului încărcător la cazan; 

 defecţiuni apărute la rezervoarele de depozitare a gazelor lichefiate. 

5. oprirea alimentării cu utilităti 

 

 LINDE GAZ ROMANIA SRL - NOUA UNITATEA DE SEPARARE A AERULUI 

Distanţele de siguranţă care rezultă din Raportul de Securitate:  

„Conform literaturii de specialitate (NASA Glenn Research Center Glenn Safety Manual Chapter 5 

– Oxygen), distanţa de siguranţă în cazul depozitării unei cantitaţi de oxigen lichid cuprinsă între 

1000 – 2000 t, este de aproximativ 24 m, faţă de drumurile publice şi faţă de zonele rezidenţiale”. 

 

 LINDE GAZ ROMANIA SRL - FABRICA DE ACETILENA 

În zona fabricii, în cazul unei suprapresiuni la explozie din cauza gazelor inflamabile și de radiația 

termică, atât populația cât și bunurile pot fi afectate. Valorile de prag utilizate pentru efectul asupra 

populației care sunt utilizate în cele mai multe tări ale UE sunt următoarele: 
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- 0,3 bar-prag cu mortalitate ridicată 

- 0,07 bari-prag cu leziuni ireversibile 

Valorile de prag definesc zone în care viața, respectiv sănătatea populației poate fi pusă în pericol. 

 

 APA CANAL SA 

Uzina de apă este amplasată în sudul mun. Galati si asigura tratarea apei brute in vederea 

potabilizarii. Amplasamentul uzinei este pe o suprafata de 9 ha, din care suprafata statiei de 

clorinare este de 260 mp.  

Amplasamentul obiectivului are urmatoarele vecinatati: 

-N- baza sportiva 

-E- reprezentanta auto 

-S- uzina de apa nr 1 

-V- constructii rezidentiale 

Distanta minima de la obiectivul SEVESO fata de cea mai apropiata locuinta este 180 m. distanta 

minima de la obiectiv-Uzina de apa nr. 2 pâna la fluviul Dunarea este de 300m. 

In urma analizei obiectivelor din cadrul APA CANAL SA au fost identificate substante periculoase. 

În conformitate cu HG nr. 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident 

major în care sunt implicate substanțe periculoase substanta chimica depozitată – Clor (gaz 

lichefiat) se încadrează în anexa 1 partea 1 substanțe periculoase nominalizate- clor cu cantități 

relevante de 10 tone col. 2 si 25 tone col 3. 

Toti operatorii economici care intra sub incidenta HG 804/2007 trebuie să  își asume politica de de 

siguranță cu „zero incidente” și vizează asumarea de către angajații societăților a responsabilitatii 

atât pentru protecția personală, cât şi pentru cea colectivă, care include și obligatiile de protectie a 

mediului. 
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-  infrastructură de transport 
 

Fig. 121: Coridorul VII Pan European 

 
Sursa : Strategia de dezvoltare a judetului Galați-2010  

www.unece.org 

 

 

Reţele de transport rutier - Judeţul Galaţi 

este traversat de Coridorul VII Pan 

European, ce corespunde traseului 

Fluviului Dunărea (Nuremberg - Viena - 

Budapesta - Bratislava - Belgrad - Drobeta 

Turnu Severin - Vidin/Calafat - 

Giurgiu/Ruse - Galaţi - Marea Neagră). 

Acest coridor se completează cu Canalul 

Rhin - Main şi reprezintă principala arteră 

de infrastructură fluvială a Uniunii 

Europene.  

 

 

Fig. 122 : Coridorul IX Pan European 

 
Sursa : Strategia de dezvoltare a judetului Galați-2010  

www.unece.org 

În acelaşi timp, judeţul se află în apropierea 

Coridorului IX Pan European, ce asigură 

infrastructura rutieră şi feroviară a 

Europei pe relaţia Nord - Sud, pornind de la 

Marea Baltică (Lituania) şi Golful Finic 

Sankt Petersburg, în direcţia Moscova - 

Kiev - Chişinău - România - Bulgaria - 

Varlezia. Acest coridor trece la aproximativ 

115 km distanţă de municipiul Galaţi, prin 

judeţul vecin - Vrancea. 

Traseul Drumurilor Europene care includ 

arealul Galați sunt: 

- Drumul European Clasa B 

(ramificație /conexiune) E 577: Slobozia – 

Brăila – Galaţi - (R. Moldova) Comrat - 

Chisinău - Dubasari - Ucraina) Odessa - 

Poltava; 

http://www.unece.org/
http://www.unece.org/
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- Drumul European clasa A (intermediar 

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

- Izmail - Reni - (R. Moldova) Vulcanești - 

(România) Galaţi - Brăila - Măcin - Isaccea 

- Tulcea - Babadag - Ovidiu - Constanța - 

Eforie - Mangalia - (Bulgaria) Şabla - 

Cavarna - Balcic - Varna - Nesebar - Burgas 

- Malko Tarnovo - (Turcia) Dereköy - 

Kırklareli - Eceabat - (ferry) - Çanakkale - 

Izmir – Antalya 

 

 
Principalele artere rutiere ce deservesc județul Galați: 

 DN 26 - Galați – Oancea (cu posibilitate de racordare la DN 26 A spre Murgeni), în 

partea de est a județului; 

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

Huși - Albița), în partea de est a județului; 

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

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

totalitate, 792 km drumuri judeţene şi 365 km drumuri comunale (datele sunt preluate din PATJ 

Galați). 

Căile de comunicaţie rutieră sunt bine reprezentate în teritoriu prin opt drumuri naţionale, dintre 

care trei principale şi cinci secundare: 

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

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

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

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

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

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

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

limitat, local). 
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Teritoriul judeţului este tranzitat de trei drumuri europene:  

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

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

se suprapun pe traseul drumului naţional DN 2B, şi  

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

24, spre Bârlad şi frontiera cu Republica Moldova (Albiţa). 

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

localităţi şi alcătuind o reţea care acoperă suprafaţa judeţului: 

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

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

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

DJ 240A Tǎplǎu - Gârbovǎţ – Cerţeşti, lung. 14,40 km 

DJ 241 Gara Berheci - limita jud. Vrancea (Gohor), lung. 14,00 km 

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

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

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

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

30,70 km 

DJ 242A: Bǎlǎbǎneşti (DJ 242) - Cruceanu - Bereşti - Bereşti Meria - Slivna – Gǎneşti 

(DN26), lung. 24,00 km 

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

Bujor (DJ 242), lung. 35,00 km 

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

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

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

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

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

DJ 243A limita jud. Vaslui – Cotoroaia, lung. 2,00 km 
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DJ 251 Tecuci (DN25) – limita jud. Tulcea, lung. 84,50 km 

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

DJ 251A Matca (DJ 251) - Corod - Blânzi - Brǎtuleşti - Nicopole - Drǎguşeni (DJ 242), 

lung. 32,50 km 

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

Bǎlǎbǎneşti (DJ 242), lung. 31,50 km 

DJ 251C Valea Mărului (DJ 251) - Mândreşti - Smulţi - Crăieşti - Jorăşti – Balinteşti (DJ 

242B), lung. 36,00 km 

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

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

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

DJ 251G Vârlezi (DJ 261) - Corni - Mǎcişeni - Valea Mǎrului (DJ 251C), lung. 17,100 km 

DJ 251H Corod (DJ 251A) - Valea Mǎrului (DJ 251C), lung. 8,50 km 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DJ 254C: DJ 242 - Adam - Mǎnǎstirea Adam, lung. 5,50 km 
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DJ 255: Independenţa (DN 25) - Izvoarele - Slobozia Conachi - Cuza Vodǎ - Rediu - Cuca - 

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

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

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

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

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

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

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

km/100 kmp), fapt datorat dispersării localităţilor în teritoriu. 

 

Reteaua de transport feroviar 

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

47,9 km/ 1000 kmp), lungimea liniilor simple însumând 401 km şi a liniilor duble 198 km, 

electrificaţi fiind 272 km, pe traseul Galaţi – Tecuci – Mărăşeşti (procent de electrificare de 45%). 

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

Ploieşti – Buzău – Galaţi şi este racordată la magistrala Bucureşti – Constanţa prin intermediul 

liniei duble principale electrificate Făurei – Feteşti. De asemenea, principala linie de pe teritoriul 

judeţului, cea care asigură legătura Galaţi – Tecuci - Mărăşeşti, având racord spre nord-estul ţării, 

Suceava, este linie dublă, electrificată, iar calea ferată Galaţi  – Tg. Bujor – Bereşti – Bârlad este 

simplă (cu o cale), neelectrificată, dar comparabilă ca lungime cu linia Galaţi  - Tecuci. 

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

25, DN 26 şi DN 2B. 

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

Braniştea. V. Alecsandri, Independenţa, Piscu, Vameş, Tudor Vladimirescu, Hanu Conachi, 

Şerbăneşti, Lieşti, Buceşti, Iveşti, Umbrăreşti, Barcea, Cosmeşti (pe linia Galaţi  - Tecuci) şi 

Tuluceşti, Şiviţa, Frumuşiţa, Stoicani, Folteşti, Chiraftei, Fârţăneşti, Băleni, Tg. Bujor, Moscu, 

Roşcani, Balinteşti, Bereşti, Ciocăneasa, Bălăbăneşti (pe linia Galaţi  – Bârlad). 

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

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

nemodernizate, remarcându-se, totodată, un nivel insuficient al calităţii ofertei de servicii: 
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- viteză redusă, atât pentru traficul de călători, cât şi pentru cel de marfă; 

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

sporite (de până la 160 km/h). 

 

Rețeaua de transport naval 

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

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

frontului de chei de 7177 m. 

Portul Galaţi necesită lucrări de modernizare la punctele de traversare cu bacul şi de acostare a 

navelor de pasageri, precum şi modernizarea terminalului de transport combinat de la Galaţi  

(Mărfuri). 

Fig. 123: Reţeaua de transport naval judeţul Galaţi 

 
Sursa: Compania judeţeană de căi ferate 

 



INTERACȚIUNEA MEDIULUI CU ACTIVITĂȚE ECONOMICO-SOCIALE                                                                 
LA  NIVELUL JUDEŢULUI GALAŢI 

212 
 

     
Fig. 124: Schema căilor ferate la nivel naţional 

  Sursa: Compania naţională de căi ferate 

 
Puncte de control şi trecere a frontierei: 

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

Moldova (Giurgiuleşti, Reni); 

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

feroviar şi fluvial) – graniţa cu Republica Moldova (localitate corespondentă: Cahul). 

Transportul naval suplineşte într-o oarecare parte deficienţa celui rutier, fluviul Dunărea favorizând 

în mod special judeţul, reşedinţa acestuia fiind amplasată pe un traseu principal european (Coridorul 

VII de transport pan european, Axa prioritară 18). 

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

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

potenţial ridicat pentru dezvoltarea transportului fluvio-maritim. 

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

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

existente, rutiere şi feroviare (care necesită investiţii importante nu numai pentru recondiţionare, ci, 
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mai ales, pentru extindere şi modernizare pentru satisfacerea condiţiilor de trafic actual şi de 

perspectivă şi pentru asigurarea transportului intermodal de pasageri şi mărfuri şi a transportului 

integrat), având în vedere creşterea accelerată a volumului traficului, cât şi cerinţele regionale, 

naţionale şi europene. 

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

judeţene, prin intermediul operatorilor privati. 

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

folosi, în afara drumurilor naţionale, judeţene şi comunale, şi drumurile forestiere sau unele drumuri 

de exploatare. În viitor este necesară identificarea şi omologarea unor trasee speciale pentru 

turismul de drumeţii (cu bicicleta sau cu piciorul), în toate zonele care prezintă atracţii turistice, 

respectând prin lungime şi amenajare, condiţiile unui turism la standarde cel puţin minimale. 

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

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

de forță care articulează teritoriile periurban, județean și regional, grație dispunerii favorabile a 

acestora în spațiu. Prezentă pe axele de dezvoltare și integrare spațială a unor centre urbane 

funcționând ca poli de creștere /dezvoltare denotă potențialul de inserare în rețelele policentrice 

naționale și transnaționale al arealului Galați. 

În ceea ce priveste transportul, comunele cele mai apropiate de Municipiul Galati, si ca distanta si 

ca timp, sunt si cele mai accesibile, atat pe sosea (DN sau DJ) cat si pe calea ferata. Acest lucru face 

ca navetismul catre oras sa fie mai usor si de aici numarul mai mare de locuitori ai acestor comune 

care lucreaza in Galati. 

Sunt avantajate comunele care sunt accesibile si de pe sosea cat si de pe calea ferata (cele de pe 

directiile Galati –Tecuci si Galati-Tg. Bujor). 
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3. Localizarea activităților umane în jud. Galați     
    
 

3.1. Metodologie  

Studiul de faţă asupra sectorului economic urmăreşte descrierea ramurilor economice atât la nivel 

judeţean cât şi în context regional şi naţional, având în vedere dinamica evolutivă a principalilor 

indicatori economici în perioada 2000-2014, în strânsă relaţie cu influenţele asupra mediului 

înconjurător. Se prezintă carcateristicile principale ale potenţialului economic din judeţul Galaţi 

prin studierea principalelor sectoare economice distribuite pe întreg teritoriul judeţului, cu scopul 

relevării specificului economiei locale şi potenţialul de dezvoltare al acesteia.   

Toţi aceşti indicatori sunt relevanţi pentru prezentarea mediului economic al judeţului şi au fost 

aleşi pentru caracterizarea dezvoltării economice şi sociale şi pentru a putea contura ulterior 

principalele direcţii de acţiune ale dezvoltării economiei în raport cu mediul înconjurător. Pentru 

evidenţierea cât mai bună a profilului economic al judeţului Galaţi, s-a constituit o structurare de jos 

în sus a datelor statistice pornind de la nivel local, judeţean, regional şi national. 

Datorită lipsei de date privind numărul indicatorilor la nivel de Unitate Administrativ-Teritorială, 

conturarea profilului economic s-a realizat la nivelul întregului judeţ, identificându-se pe alocuri 

anumite comune sau oraşe consemnate pentru profilul lor industrial. Analiza datelor s-a centrat la 

nivel de unitate administrativ-teritorială – UAT - de bază: comune, oraşe, municipii şi nivelul 

judeţean (NUTS III ) şi la nivel regional (NUTS II). 
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3.2. Dezvoltare socială în areale teritoriale stabilite     

La 1 iulie 2013 populația județului Galați era de 601.188 persoane și reprezenta 22 % din populația totală a 

regiunii de dezvoltare Sud-Est, ocupând locul II după județul Constanța în funcție de numărul de locuitori. 

 

Tabel 3.1: Dinamica populației în județul Galați în perioada 2000-2013 

Regiuni de 
dezvoltare si 

judete 

Anul 
2000 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Regiunea 
SUD-EST 2934319 2819565 2812755 2806204 2794337 2784484 2770384 

Braila 385749 362352 360191 357614 355173 352315 348812 
Buzau 504540 484724 482684 480222 477215 474398 469949 

Constanta 746041 720303 722360 723796 724276 724378 723881 
Galati 644077 611590 609480 608904 604627 603314 601188 
Tulcea 262692 249022 247444 245899 244103 242544 240671 

Vrancea 391220 391574 390596 389769 388943 387535 385883 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 

https://statistici.insse.ro/shop 

 

Evoluția populației județului în perioada 2000-2013 se înscrie în trendurile generale  de la nivel 

național și regional, astfel se constată o scădere constantă și continuă, cea mai importantă scădere s-

a înregistrat în intervalul 2000-2008 (-32.487 persoane).  

Distribuţia populației pe medii rezidenţiale arată diferențe relativ reduse, în continuare  44 % din 

populația județului este preponderent rurală în anul 2013.  

Cu o suprafață de 4.466 km², 4 orașe din care 2 municipii, 61 de comune și 180 de sate, județul 

Galați are o populație preponderent urbană, se constată  o depopulare a populației urbane în 

intervalul 1990-2013 de la 384.365persoane la 337.844 persoane, în schimb populația din mediul 

rural a rămas relativ constată pe întreaga perioadă. 
Fig 3.2 Dinamica populației pe medii în județul Galați în perioada 1990-2013 

 

Anul
1990

Anul
2000

Anul
2008

Anul
2009

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Urban 384365385329344971343902343729339932339119337844

Rural 265515258748266619265578265175264695264195263344
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Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

Similar, la nivel național gradul de urbanizare (56% în anul 2013) se menține în continuare redus, 

comparativ cu celelate state membre ale UE 28. Cu peste 10 milioane de locuitori care trăiesc în 

mediul rural și care reprezintă 46% din populația totală, România se clasează printre țările cu cea 

mai mare populație rurală precum: Ungaria (47%), Estonia (48%),  Slovacia (50%). 

Densitatea ridicată a  populației plasează județul Galați pe locul I la nivelul Regiunii Sud -Est, cu 

135 locuitori/km², la polul opus găsim județul Tulcea, cu numai 28 de locuitori/km² . 

 

Fig. 125: Densitatea populației la nivelul județelor componente Regiunii Sud-Est, anul 2013 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

Analiza evoluției populației în perioada 2000-2013 arată o scădere accentuată a populației tinere 

(15-19 ani) concomitent cu o dublare a populației  din grupa 55-59 ani. 
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Fig. 126: Evoluția populației pe grupe de vârstă în perioada 2000-2013 în județul Galați

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

La nivelul anului 2013 repartiția populației pe grupe de vârstă în județ  scoate în evidență  ponderea ridicată 

a populației din grupa de vârstă 15-59 ani, precum și a populației vârstnice. În schimb, efectivul populației 

din grupa de vârstă 0-14 ani este cel mai slab reprezentat, cu numai 84.980 persoane față de 394.238 

persoane din grupa de vârstă 15-59 ani. Comparativ cu distribuția populației pe grupe de vârstă la nivel 

regional, se constată faptul că aportul populației vârstnice la nivel județean este mai mare decât la nivelul 

Regiunii Sud-Est. 

 

Fig. 127: Evoluția populației pe grupe de vârstă în perioada 2000-2013 în județul Galați

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 

https://statistici.insse.ro/shop 
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Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă în județul Galați arată o tendință de îmbătrânire a 

populației, manifestată prin scăderea efectivului de populație tânără și creșterea populației vârstnice, 

raportul de dependență demografică fiind de 38% și reflectă o sarcină semnificativă pe care o 

exercită populația dependentă (grupele de vârstă 0-14 ani și peste 65 de ani) asupra populației apte 

de muncă (grupa de vârstă 15-64 ani). 

Distribuţia populaţiei  județului Galați pe sexe reflectă un relativ echilibru între ponderea populaţiei 

feminine şi a celei masculine. Comparând distribuţia populaţiei pe sexe înregistrată la nivel regional 

cu cea a  județului Galați, observăm că nu există o diferenţă semnificativă între cele două distribuţii, 

în ambele cazuri efectivul populației feminine depășește numeric populația de sex masculin. 

 

Fig. 128: Distribuția populației pe sexe la nivelul Regiunii Sud-Est și în județul Galați, 2013 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 

https://statistici.insse.ro/shop 

 

Se poate observa faptul că distribuția pe sexe și medii a populației județene este radical diferită. 

Dacă în mediul rural nu există diferențe semnificative între populația de sex feminin și cea de sex 

masculin, în mediul urban se constată că ponderea femeilor este cu 2% mai mare decât ponderea 

bărbaților în totalul populației.   
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Fig. 129: Distribuția populației pe sexe și medii în județul Galați, 2013 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 

https://statistici.insse.ro/shop 

 

Conform recensământului populaţiei din anul 2011, procentul cel mai însemnat este deţinut de 

români 96,35%, dintre minorităţi remarcându-se cea cea rromilor (3,39%), urmată de ruşi-lipoveni 

(180 persoane), greci (156 persoane) şi maghiari (133 persoane). 

Comparativ cu recensământul populației din anul 2002 s-a înregistrat o creştere a ponderii 

populaţiei de etnie romă(de la 2,12 % la 3,39 %) şi o descreştere a ponderii populaţiei de etnie 

română (de la 97,61 % la 96,35 %). 

 Structura populaţiei după limba maternă se prezintă astfel: pentru 97,86 % limba română 

reprezintă prima limbă vorbită în mod obişnuit în familie în perioada copilăriei, iar în cazul a 1,99 

% dintre persoane, limba romani reprezintă limba maternă; limbile rusă şi maghiară reprezintă 

(fiecare) 0,02 % din totalul populaţiei stabile pentru care această informaţie a fost disponibilă. Altă 

limbă maternă decât cele prezentate mai sus a fost declarată de către 0,11 % din populaţia stabilă. 

Structura confesională arată că 97,11 % dintre persoanele care au declarat religia sunt de religie 

ortodoxă; 1,53 % s-au declarat de religie penticostală, 0,45 % de religie adventistă de ziua a şaptea, 

0,30 % romano-catolică , iar 0,15 % creştină de rit vechi. Persoanele de altă religie decât cele 

prezentate mai sus reprezintă 0,34 % din total. S-au declarat „fără religie” sau atei un procent de 

0,12 % din totalul populaţiei. 
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Conform ultimului recensământ, din totalul populaţiei stabile1 a judeţului, 49,5 % sunt persoane 

care au starea civilă legală de căsătorit(ă). Erau căsătoriţi 132.217 bărbaţi şi 133.243 femei. Nu au 

fost niciodată căsătorite o proporţie de 37,1 %, persoanele văduve reprezintă 9,1 % din totalul 

populaţiei stabile, iar persoanele divorţate deţin o pondere de 4,3 %. În uniune consensuală au 

declarat că trăiesc 17.794 persoane. 

 

Mișcarea naturală a populației, caracterizată de natalitate și mortalitate arată o evoluție 

descendentă a ratei natalității în județul Galați începând cu anul 1990, ajungând în anul 2013 la 

7,7‰. Pentru intervalul 2008-2013 se constată faptul că cea mai scăzută rată a natalității a fost în 

anul 2011, iar cel mai ridicat nivel al natalității s-a înregistrat în anul 2009. La nivel regional, 

județul Galați ocupă locul IV în funcție de rata natalității, la mare distanță de județele 

Constanța(10‰), Vrancea (9,7‰) și Tulcea (8,1‰).  

 
Fig. 130: Evoluția natalității în județul Galați în perioada 1990-2013 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 

https://statistici.insse.ro/shop 

 

În funcție de mediile rezidențiale, rata natalității este semnificativ mai mică în mediul urban, 

comparativ cu mediul rural. În anul 2013, rata natalității în mediul urban era de numai 6,8‰, față de 

mediul rural, unde natalitatea  se situa la 8,7‰. 

Rata mortalității în județul Galați pentru anul 2013 este mai mică decât la nivel regional (11,8‰) și 

național (11,7‰) și oscilează între 10,4‰ -10,8‰ în intervalul 2008-2013. Nivelul mortalității este 

mai scăzut în mediul urban (9,5‰), datorită nivelului de trai mai ridicat și accesului la servicii de 

sănătate și asistență socială, pe când mortalitatea în zonele rurale este foarte ridicată (12,3‰).  
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Sporul natural  la nivelul județului Galați calculat pentru anul 2013 este puternic negativ, iar evoluția 

sporului natural în perioada 2008-2013 este descendentă, de la -1,3‰ în anul 2008, sporul natural 

ajunge la -3,1‰ în anul 2013. 

Rata mortalităţii infantile în anul 2013 are o valoare mai crescută la nivelul judeţului Galaţi (8,9‰), 

situaţia mediului rural este îngrijorătoare, valoarea înregistrată de această rată atingând aproape 

valoarea de 9,5‰. 

 

Mișcarea migratorie 

Conform datelor statistice de la Institutul Naţional de Statistică, pentru anul 2013 județul Galați 

prezintă un spor migratoriu negativ, care reflectă scăderea volumului populaţiei pe baza migraţiei. 

Fluxurile migratorii sunt orientate dinspre oraș spre sat, volumul stabilirilor de domiciliu în mediul 

rural devansând plecările, fapt explicabil prin costurile mai mici ale vieţii și  posibilităţile de 

dobândire a unei locuinţe la preţuri mai mici decât în mediul urban. 

 
Tabel. 3.2: Migrația internă determinată de schimbarea domiciliului pe medii în județul Galați, 2004-2012 

 TOTAL 
Sold 

Urban 
Sold 

Rural 
Sold 

An de referință Plecați Sosiți Plecați Sosiți Plecați Sosiți 

2004 8.893 7.566 -1.327 4781 2870 -1911 4112 4696 584 

2005 7.205 6.368 -837 3650 2431 -1219 3555 3937 382 

2006 8.490 7.057 -1.433 4344 3018 -1326 4146 4039 -107 

2007 10.013 8.796 -1.217 5059 3830 -1229 4954 4966 12 

2008 9.474 8.173 -1.301 5023 3403 -1620 4451 4770 319 

2009 8.306 7.204 -1.102 4366 2894 -1472 3940 4310 370 

2010 11.382 10.207 -1.175 5928 4148 -1780 5454 6059 605 

2011 7.881 7.157 -724 4185 3095 -1090 3696 4062 366 

2012 9.042 8.867 -175 4896 4185 -711 4146 4682 536 

Sursa: Anuarul Statistic al României, 2013 
 
În perioada 2004 – 2012 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. 
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Forța de muncă 
La nivelul anului 2013 resursele de muncă din județul Galați reprezentau 18% din resursele de muncă ale 

Regiunii Sud-Est, ponderea bărbaților fiind mai crescută decât a femeilor. 

Fig. 131: Resurse de muncă pe sexe, la nivelul judeţului Galaţi şi la nivelul Regiunii Sud- Est. 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

Evoluția resurselor umane la nivel județean în perioada 2006 – 2013 s-a menținut relativ constant și 

nu a avut fluctuații importante, înregistrând un trend asemănător cu  evoluția resurselor umane la 

nivel regional și național. Dacă în anul 2006 volumul resurselor de muncă din județul Galați era de 

412.2 mii persoane, în anul 2013. 

 

Fig. 132:  Evoluţia resurselor de munca la nivelul judeţului, la nivelul regiunii şi la nivel naţional între 2006 - 

2013 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 
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Populația activă din județul Galați număra 205,1mii persoane în anul 2013, respectiv 

16% din populaţia activă a Regiunii Sud –Est. 

Structura populației active din județul Galați în 2013 arată că ponderea populaţiei active de sex 

masculin este superioară celei de sex feminin cu 8% iar ponderea populaţiei active din mediul rural 

este sub ponderea populaţiei active din mediul urban. 

 
Fig. 133: Populația activă civilă pe sexe, la nivelul judeţului Galaţi în anul 2013 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

Populația ocupată din județul Galați număra în 2013 aproximativ 186,3 mii persoane ceea ce 

reprezenta 16% din populaţia ocupată de la nivel regional. Din totalul populației ocupate, femeile 

aveau o pondere de 47%, iar bărbații 53%. 

Evoluţia populaţiei ocupate în perioada 2008 – 2013 arată o scădere constantă de la un an la altul, 

iar pe întreaga perioadă se înregistrează o scădere  de 20.000 persoane.  

La nivelul anului 2013, ponderea cea mai ridicată a populației ocupate era în continuare în 

agricultură  (58.7 mii persoane), urmată de industrie (34.1 mii persoane) și comerț (24.4 mii 

persoane). 

Se constată, pentru perioada 2008- 2013, tendinţa de scădere a numărului si ponderii populaţiei 

ocupate la nivelul tuturor activităților economice. 

Agricultura s-a  menţinut, cu anumite fluctuaţii în jurul acelorași valori ale numărului si ponderii 

populaţiei ocupate în această activitate. 

Populația ocupată în industrie a scăzut drastic de la 47,4 mii persoane în anul 2008 la 34,1 mii 

persoane  in anul 2013. 
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Singurul sector de activitate care a înregistrat creșteri de populație în perioada analizată este  

sectorul hotelier, unde  populația ocupată a crescut cu 4.000 de persoane pe tot intervalul . 

Fig. 134:  Populatia ocupata civila pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2, la 

nivelul judeţului Galaţi, anul 2013 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 
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Populația ocupată in activități industriale, la nivelul regiunii se situează intr-o poziție secundară. 

Astfel, agricultura este pe primul loc la nivel județean, cu 27%, in timp ce activitatea industrială 

reunește numai 15%, din totalul populației ocupate.  

La 1 ianuarie 2014, județul Galați se clasa pe locul I la nivel regional, cu cel mai mare număr de 

șomeri înregistrați. Din totalul de 72.815 șomeri ai Regiunii Sud-Est, ponderea șomerilor 

înregistrați din județul Galați era de 25,9%. 

Tabel. 3.3: Șomeri inregistrati în ianuarie 2014, pe categorii de someri, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est 

Categorii de şomeri Braila Buzau Constanta Galati Tulcea Vrancea Regiunea 
SUD-
EST 

Total şomeri inregistraţi(îndemnizaţi 
şi neindemnizaţi) 

10002 15715 13852 18891 5197 9158 72815 

Şomer indemnizaţi 6920 11096 6616 14191 2520 6038 47381 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

Din totalul șomerilor înregistrați la începutul anului 2014, aproximativ 43% reprezintă șomeri de 

sex feminin, respectiv un număr de 30283 persoane. In privința segmentelor 

 de somaj specifice, ponderea bărbaților în total șomeri precum si a tinerilor in totalul șomerilor de 

la nivel județean. Galațiul se menține, alături de județul Constanța pe primele locuri în ceea ce 

privește ocuparea populației. 
 

Fig. 135: Evoluţia ratei şomajului la nivelul judeţului Galaţi, între 2010-2013, pe sexe 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 
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Evoluția ratei șomajului la nivel județean în perioada 2010- 2013 este fluctuantă, cea mai mică valoare a fost 

înregistrată în anul 2011. 

Fig.136: Evoluţia ratei şomajului la nivelul regiunii de dezvoltareSud-Estşi a judeţului Galaţi, 2010-2013 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 

https://statistici.insse.ro/shop 
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3.3. Conexiuni economice 

În prezent, dezechilibrele cauzate de activităţile economice necesită cercetarea proceselor 

economice şi impactul activităţilor umane asupra mediului, în vederea asigurării premiselor unei 

dezvoltări durabile pe termen mediu şi lung, atât la nivel european cât mai ales la nivel naţional. 

România se confruntă cu un decalaj considerabil faţă de celelalte state membre alea UE, pe care 

trebuie să le recupereze în privinţa însuşirii şi a transpunerii în practică a principiilor şi practicilor 

care vor duce la o armonizare a structurii socio-economice în concordanţă cu protejarea mediului pe 

termen lung.  

La nivel naţional, economia se bazează în continuare pe consumul intensiv de resurse, care nu duce 

însă la o productivitate crescută, în continuare toate regiunile de dezvoltare ale Românei având un 

PIB/locuitor mai mic de 75% din media comunitară. 

Pericolul actual al planificării antropice la nivel naţional îl reprezintă greutatea alinierii la tendinţele 

europene în ceea ce priveşte modernitatea sustenabilă dar şi riscul pierderii tradiţiilor naţionale. 

Cauzele acestor procese derivă din istoricul teritoriului, din discrepanţele destul de mari dintre 

mediul urban şi mediul rural, cât şi între regiuni diferite, prezenţa condiţiilor scăzute de trai privind 

standardul locuirii cât şi deficienţe asupra utilizării fondului funciar.  

Consecinţele stării actuale a teritoriului sunt cauzate în mare parte de efectele planificării spaţiului 

şi a mediului social, care pe termen lung au avut consecinţe în urma acţiunilor de agresivitate asupra 

capitalului natural, de distrugere a unor ecosisteme viabile prin extinderea de suprafeţe agricole, 

investirea în proiecte industriale şi urbane de dimensiuni gigantice etc.  

Schimbările care au avut loc în ultimul timp în ceea ce priveşte structura ecologică a teritoriului, şi anume a 

capacităţii de susţinere şi bio-productivitate a capitalului natural naţional se regăsesc în documentele de 

strategie socio-economică, la obiective sau mijloace de utilizare în perioada 1960-1989, elemente ce au 

generat efecte negative asupra pieţei, dezechilibre ce au încercat să fie remediate dupa perioada comunistă. 

Aceste măsuri se referă la: 

 Extinderea şi intensificarea sistemelor de producţie agricole prin transformarea unor ecosisteme 

naturale sau seminaturale 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 ecositeme 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.) 
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 Industrializarea rapidăprin dezvoltarea infrastructrii 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 defectuasă a 

instalaţiilor de depoluare sau chiar lipsa acestora în cadrul capacităţilor de producţie din marea 

industrie, inclusiv cea a cimentului, îngrăşămintelor chimice şi pesticidelor.  

 Concentrarea industriei forestiere în mari unităţi, ceea ce a favorizat supraexploatarea pădurilor 

naturale şi, implicit, dezechilibrarea ecologică a multor bazine hidrografice montane; 

 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 corepsunzătoare a deşeurilor şi a apelor uzate. 

 Dezvoltarea infrastructurii de trnasport, 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 acumularea haldelor de steril; 

 Diversificarea surselor şi creşterea densităţii emisiilor în fază lichidă, gazoasă şi solidă şi 

intensificarea procesului de poluare prin încălcarea frecventă a liimitelor maxime de emisie a 

agenţilor poluanţi şi a prevederilor legale privind protecţia mediului; 

 Supraexploatarea resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile pentru a alimenta procesele de 

producţie din economie 

 Introducerea intenţionată sau involuntară de specii străine în ecosistemele naturale sau agricole; 

pentru o bună parte din acestea s-au acumulat date semnificative care probează potenţialul lor 

invaziv şi de perturbare naturale şi semi-naturale.6 

Dezvoltarea în ansamblu a teritoriului naţional a neglijat costul degradării şi al pagubelor aduse 

mediului şi sănătăţii umane şi generează în continuare consecinţe suportate de întreaga societate. 

 

3.3.1. Prezentare generală a economiei judeţului Galaţi 

În urma datelor analizate de la Institutul Judeţean şi Naţional de statistică s-a remarcat faptul că 

judeţul Galaţi prezintă un profil industrial-agrar. Distribuţia activităţilor economice la nivelul 

teritoriului pune în evidenţă municipiul Galaţi prin dezvoltarea industriei, dar şi zona vestică pentru 

profilul agrar prin cultura de cereale, creşterea animalelor şi zona sudică pentru pomicultură şi 

legumicultură.  

                                                           
6 http://www.mmediu.ro 
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Aşezarea geografică a judeţului Galaţi este un factor important în dezvoltarea sectorului economic 

datorită dezvoltării activităţilor economiei specifice: industria metalurgică, construcţia de nave, 

producţia şi furnizarea energiei electrice, termice, gaze şi apă, cât şi a industriei alimentare. 

Dezvoltarea economică la nivel judeţean depinde deasemenea şi de dezvoltarea economică la nivel 

regional, Regiunea Sud-Est fiind caracterizată printr-o evoluţie slabă în ultimii 20 de ani.  

Din punct de vedere general, PIB-ul, în urma analizei statisticilor a avut o evoluţie ascendentă 

considerând perioada de după criza economică, din 2009 până în 2011. 

 

3.3.2. Activităţi economice principale (mediul urban şi mediul rural)  

PIB şi structura economiei judeţene  

Judeţul Galaţi înregistrează la nivelul anului 2011 un PIB de 11242,0 mil. lei, cu 748,8 mil. lei mai 

mult faţă de anul 2008 şi se situează pe locul 2 după judeţul Constanţa, cu 22216 mil. lei la nivelul 

regiunii de dezvoltare Sud-Est, însă este sub media regională şi naţională. 

Fig. 137: PIB pe judeţe, calculat fonform CAEN Rev. 2, anul 2011 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 
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Contribuţia PIB-ului judeţului Galaţi la PIB-ul regional este de 19% şi înregistrează o creştere cu 

9246.9 mil. lei faţă de anul 2000. 

Valoarea adăugată brută la nivel judeţean, în anul 2011 este de 9835,2 mil. lei, cu 500,4 mil. lei faţă 

de anul 2008 şi este sub media regională. 

Ponderea industriei în cadrul VAB judeţean (28,4% peste media regională şi naţională) clasează 

judeţul Galaţi pe primul loc în rândul judeţelor componente regiunii de dezvoltare Sud-Est. În cazul 

industriei prelucratoare, judeţul se situează pe locul 3 cu 23,1% procente în timp ce energia 

electrică, termică, apă şi gaze, judeţul Galaţi ocupă tot locul 1 cu un procent de 4,6%.  

Agricultura deţine un procent de 13,8% din ponderea VAB la nivel judeţean, procent ce depăşeşte 

media regională de numai 12,6%, iar sectorul construcţiilor ocupă locul 2 la nivel regional. Din 

punct de vedere al serviciilor, ponderea VAB judeţean este de numai 49,2%, fiind clasată pe 

penultimul loc în contextul regional.    

La nivel naţional, valoarea PIB-ului în anul 2011 a clasat judeţul pe locul 18 în clasamentul 

judeţelor ţării, cu o valoare de 10,69 mld. Lei. Ponderea judeţului Galaţi la PIB-ul pe nivel naţional 

este de 2,11 % iar contribuţia faţă de PIB-ul regiunii Sud-Est este de 19,4%. 

Din punct de vedere al dezvoltării economice a judeţului Galaţi, industria ocupă primul loc, în ciuda 

situaţiei datorate crizei economice. Datorită numărului mare de agenţi economici existenţi în judeţ, 

se poate supune că mediul de afaceri al judeţului prezintă un potenţial ridicat de dezvoltare la nivel 

regional. 
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Fig. 138: Distribuția unităților locale active în județul Galați, 2012 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

În anul 2012, numărul unităţilor locale active la nivelul judeţului Galaţi este de 11039 agenţi 

economici, reprezentând 40,9%  din totalul unităţilor active de la nivel naţional.  

Distribuţia numărului de unităţi active în judeţul Galaţi arată o pondere cea mai crescută (47%)  a 

firmelor care au ca obiect de activitate comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor. Sectorul construcţiilor ocupă locul 2 în structura activităţilor 

economice şi înregistrează 943 agenţi economici, din care 36 de agenţi au între 50 şi 249 de 

angajaţi, iar 4 agenţi au peste 250 de salariaţi.  

Agricultura, silvicultura si 
pescuit 

4% Industrie extractivă  
0% 

Industrie prelucrătoare  
9% 

Productia şi furnizarea energiei 
electrice , termice,gaze,apă caldă, 

aer condiţionat 
0% 

Distribuţie apă ,salubritate 
,gestionare deşeuri, 

activităţi de decontaminare  
1% 

Construcţii  
9% 

Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul, intreţinerea 

autovehiculelor  
47% 

Transport şi depozitare  
6% 

Hoteluri şi restaurante  
5% 

Informaţii şi 
comunicaţii 

2% 

Intermedieri 
financiare şi 

asigurări  
2% 

Tranzacţii imobiliare  
2% 

Activităţi profesionale , 
ştiinţifice şi tehnice  

6% 

Activităţi servicii 
administrative şi activităţi 

de servicii , suport  
3% 

Învăţământ - 
1% 

Sănătate şi asistenţă socială  
1% 

Activităţi de spectacole , culturale 
şi recreative  

1% 

Alte activităţi de servicii 
colective, sociale şi 

personale  
2% 

https://statistici.insse.ro/shop


INTERACȚIUNEA MEDIULUI CU ACTIVITĂȚE ECONOMICO-SOCIALE                                                                 
LA  NIVELUL JUDEŢULUI GALAŢI 

232 
 

Profilul industrial al judeţului Galaţi este dat de ponderea mare a companiilor din industria 

prelucrătoare (942 agenţi economici), cele mai multe companii (662) având până la 10 salariaţi. 

Cu aceeaşi pondere se înregistrează agenţi economici din sectorul transport şi depozitare (647 

agenţi economici) şi cei din sectorul activităţilor profesionale, ştiinţifice şi tehnice cu un număr de 

712 agenţi economici.   

Categoria hoteluri şi restaurante ocupă o pondere de 5% din totalul unităţilor active ale judeţului 

Galaţi, fiind urmată îndeaproape de ramura agriculturii, silviculturii şi pescuitului cu o pondere de 

4%.  

În contrast cu aceste categorii, se remarcă faptul că domeniul activităţilor de servicii colective, 

sociale şi personale este totuşi slab dezvoltat, numai 237 de companii din judeţul Galaţi având acest 

profil de activitate.  

Comparativ cu economia naţională, distribuţia unităţilor active în judeţul Galaţi, domeniul 

distribuţiei apă, salubritate, gestionare deşeuri, activităţi de decontaminare este slab reprezentat 

(106 companii faţă de 2631 companii la nivel naţional). 

Sectorul agricol judeţean este şi el deficitar, numărul de firme care activează în sectorul primar fiind 

de 409 faţă de totalul unităţilor locale active din România (15152). Categoriile cele mai slab 

reprezentate comparativ cu nivelul naţional sunt: industria extractivă (1,17%), tranzacţii imobiliare 

(1.92%), informaţiile şi comunicaţiile (1,46%), precum şi activităţile profesionale, ştiinţifice şi 

tehnice (1,44%) şi sănătate şi asistenţă socială (1,52%).  

 

Tabel. 3.4: Categorii unități locale active în anul 2012, CAEN rev.2 

Categorii unități locale active în anul 2012, CAEN rev.2 Judetul 
Galati 

România 

Agricultura, silvicultura si pescuit 409 15152 
Industrie extractivă  13 1108 
Industrie prelucrătoare  942 45052 
Productia şi furnizarea energiei electrice , termice,gaze,apă caldă, aer 
condiţionat 

10 924 

Distribuţie apă ,salubritate ,gestionare deşeuri, activităţi de decontaminare  106 2631 
Construcţii  943 43503 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, intreţinerea autovehiculelor  5189 165100 
Transport şi depozitare  647 31713 
Hoteluri şi restaurante  537 22210 
Informaţii şi comunicaţii 238 16317 
Intermedieri financiare şi asigurări  185 6250 
Tranzacţii imobiliare  236 12302 
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Categorii unități locale active în anul 2012, CAEN rev.2 Judetul 
Galati 

România 

Activităţi profesionale , ştiinţifice şi tehnice  712 49556 
Activităţi servicii administrative şi activităţi de servicii , suport  358 15462 
Învăţământ  59 2804 
Sănătate şi asistenţă socială  129 8460 
Activităţi de spectacole , culturale şi recreative  89 4220 
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale  237 9246 
Total 11039 452010 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

În privința cifrei de afaceri a societăților comerciale, comparativ cu structura economiei naționale, la 

nivelul județului Galați se păstrează ponderea mai mare a industriei prelucrătoare (37,84%), urmată 

îndeaproape de categoria comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, intreţinerea autovehiculelor  

(37,75%). 

Cele mai puțin performante domenii la nivel județean sunt învățământul, cu o cifră de afaceri de numai 11 

miliarde lei, precum și serviciile de sănătate și asistență socială, având o cifră de afaceri de 47 de miliarde 

lei în anul 2012. Diferența dintre cifra de afaceri a domeniului situat pe locul I în cadrul județului și 

ultima clasată este de 7963 miliarde lei. 

Sectorul construcțiilor înregistrează o cifră de afaceri de 1563 miliarde lei în anul 2012, mai mult  cu 3% 

față de domeniile transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier precum și distribuţie apă, 

salubritate, gestionare deşeuri, activităţi de decontaminare. Comparativ cu structura economiei naționale, 

construcțiile ocupă o pondere similară la nivel județean( 7%), în schimb cifra de afaceri din sectorul 

industrial este mai mare decât cifra de afaceri de la nivel național (36%) 
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Fig. 139: Ponderea cifrei de afaceri a unităților locale active din industrie, construcții, comerț și alte servicii pe 

activități în județul Galați in anul 2012 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

La nivelul anului 2012, România înregistra  o cifră de afaceri pe sectoare de activitate CAEN Rev.2 de  

1.057.270 mld. lei, iar la nivelul județului Galați de numai 21.070 mld. lei. Evoluția cifrei de afaceri pe 

sectoare de activitate arată o creștere modestă de 103.245 mld. lei în perioada 2008-2012. 

Cea mai mare pondere a cifrei de afaceri este dată de activitățile de comerț cu ridicata și cu amănuntul 

(41%), apoi de industrie (36%), fiind urmată la mare distanță de sectorul serviciilor de piață prestate 

pentru întreprinderi (15%). 
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Tabel. 3.5:  Cifra de afaceri pe sectoare de activitate CAEN Rev.2, clase de marime ale intreprinderilor, preturi 
curente la nivel național, 2012 

Clase de marime 
ale 
intreprinderilor 

Forme de 
proprietate Sectoare de activitate Milioane lei 

RON 

Total Total Industrie (div. 05 - 39) 384.966 
Total Total Constructii (div. 41,42,43) 77.720 

Total Total 

Comertul cu ridicata si cu 
amanuntul, intretinerea si repararea 
autovehiculelor si a motocicletelor 
- div. 45 36.928 

Total Total 
Comertul cu amanuntul, cu 
exceptia autovehiculelor si 
motocicletelor - div. 47 142.631 

Total Total 
Comert cu ridicata cu exceptia 
comertului cu autovehicule si 
motociclete - div. 46 244.517 

Total Total Servicii de piata prestate pentru 
populatie 14.886 

Total Total Servicii de piata prestate pentru 
intreprinderi 155.622 

Total Total Total România 1.057.270 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 

https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

În privința numărului de salariați, în anul 2012 județul Galați are o structură dispusă preponderent în  

industria prelucrătoare (27,29%), urmată de activități legate de comerțul cu ridicata și cu amănuntul, 

întreținerea  autovehiculelor (25,41%), construcții (12,57%), transport, depozitare și activități de poștă și 

curier (11,67%) și tranzacții imobiliare și activități de servicii prestate în principal întreprinderilor 

(9,79%). 

Dinamica evoluției numărului de salariați pe ramuri de activitate în perioada 2008-2012 arată o 

descreştere la nivelul tuturor ramurilor, mai puțin industria extractivă care a înregistrat o creștere cu 

338 de angajați în anul 2012 comparativ cu anul 2008.  

Cea mai semnificativă reducere a personalului  a fost înregistrată de categoria industriei 

prelucrătoare (-14.874 angajați), la care se adaugă categoria comerţului  cu ridicata şi cu amănuntul, 

intreţinerea autovehiculelor(-6.235 angajați).  
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Fig. 140: Ponderea salariaților în județul Galați pe ramuri de activitate în anul  2012 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

La nivel general efectivul de personal s-a redus în perioada 2008-2012 cu 25.987 persoane, de la 

116.538 angajați în anul 2008, la 90.551 angajați în anul 2012. 

 

Tabel. 3.6: Distribuția salariaților în județul Galați pe ramuri de activitate în perioada 2008 - 2012 

Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 2) în județul Galați Număr persoane 
Anul 
2008 

Anul 
2012 

Industrie extractivă  135 473 

Industrie prelucrătoare  39594 24720 

Productia şi furnizarea de energie electrică şi termică  3738 2089 

Distribuţie apă ,salubritate ,gestionare deşeuri, activităţi de * 2327 
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Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 2) în județul Galați Număr persoane 
Anul 
2008 

Anul 
2012 

decontaminare  

Construcţii  15280 11389 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, intreţinerea autovehiculelor  29251 23016 

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier  13000 10576 

Hoteluri şi restaurante  2886 2698 

Informaţii şi comunicaţii  * 1759 

Tranzacţii imobiliare şi activităţi de  servicii prestate în principal 

întreprinderilor 

9766 8871 

Învăţământ  244 242 

Sănătate şi asistenţă socială  731 675 

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale  1913 1716 

Total Judeţ Galaţi  116538 90551 

*fără date disponibile 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

Comparativ cu nivelul regional, nu există diferențe notabile privind distribuția personalului pe ramuri de 

activitate economică. Astfel, la nivel regional se constată aceeași preponderență cu nivelul județean a 

personalului angajat în industria prelucrătoare (120.331persoane),  precum și în activități legate de 

comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea  autovehiculelor (104.633 persoane). O diferență 

sesizabilă în privința efectivului de personal angajat la nivel județean vs. nivel regional este dată de 

ponderea mai scăzută a  angajaților în construcții. Se constată faptul că sectorul construcțiilor este mai 

slab reprezentat la nivel județean (10%), comparativ cu Regiunea de dezvoltare Sud- Est, angajații în 

construcții având o pondere de 12,57%. 
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Fig.141: Ponderea salariaților în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est pe ramuri de activitate  

la nivelul anului 2012 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

În anul 2012 investiţiile brute realizate la nivelul județului Galați reprezintă 0,87 % din  totalul 

investiţiilor brute realizate la nivel naţional. 

Ponderea cea mai ridicată a investițiilor brute ale unităţilor locale active la nivel județean este 

ocupată de  sectorul transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier(229 miliarde lei), 

industria prelucrătoare (219 miliarde lei), comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, intreţinerea 

autovehiculelor (217 mliarde lei). La polul opus, cele mai scăzute valori ale investițiilor brute ale 

unităţilor locale active sunt în învățământ (1 miliard lei) și în sectorul sănătate și asistență socială 

(5 miliarde lei) 
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Fig. 142: Ponderea  investițiilor  brute  ale unităților active pe ramuri ale economiei naționale în județul Galați la 

nivelul anului 2012 

 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

La nivel national, stocul investiţiilor străine directe reprezenta în 2011 – 37,7% din PIB-ul României, şi 

se ridica la aproximativ 55 miliarde euro, situându-se pe ultimul loc la nivel European.  

Este de remarcat faptul că peste 70% din investiţiile străine provin din UE, iar filialele companiilor 

multinaţionale rezidente în România realizează mai mult de 72% din cifra de afaceri a întreprinderilor 

mari şi foarte mari.  

La nivelul ramurilor industriei, cea mai mare pondere o are industria prelucrătoare (31,5%), urmată de 

sectorul serviciilor împărţită în intermedieri financiare şi asigurări (18,2%), comerţ (11,4%), construcţii 

şi tranzacţii imobiliare (10,7%) şi tehnologia informaţiei şi comunicaţii (5,4%) pentru anul 2011.  

Conform cercetării privind “Investițiile străine directe în România în anul 2012” repartizarea soldului 

investițiilor străine directe  arată o concentrare a investițiilor străine directe în regiunea București-
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Ilfov(60,6%), următoarele regiuni de dezvoltare beneficiare de ISD fiind regiunea Centru (7,8%), 

regiunea Vest (7,6%), Sud-Muntenia (7,2 %)  şi regiunea Sud-Est (5,5%). 

Cel mai reprezentativ investitor strain în judeţul Galaţi rămâne SC.ARCELOR MITAL Galaţi.SA, cu un 

procent de participare străină de 99,7% urmată de SC.Şantierul Naval DAMEN Galaţi. SA. Importanţii 

investitori cu sediul în Olanda activează la nivel judeţean în producţia de tuburi, ţevi şi profile tubulare 

din oţel, în recuperarea şi comercializarea materialelor reciclabile şi în activităţi de inginerie şi 

consultant tehnică. (SC.ARCELOR MITAL TUBULAR PRODUCTS, SC.PHEONIX SLAG SERVICE 

S.R.L, SC. ALEWIJNSE Galaţi. SA) 

 

Tabel. 3.7: Repartizarea pe regiuni de dezvoltare a soldului ISD la 31 decembrie 2012 

Denumire regiune Valoare mil EUR Pondere în total (%) 
București -Ilfov 35859 60,6 
Centru  4625 7,8 
Vest 4510 7,6 
Sud - Muntenia 4230 7,2 
Sud-Est 3253 5,5 
Nord-Vest 2814 4,8 
Nord- Vest Oltenia 2068 3,5 
Nord-Est 1767 3 
Total 59126 100  

Sursa: Banca Națională a României,“Investițiile străine directe în România în anul 2012”, http://www.bnr.ro/Investitiile-
straine-directe-(ISD)-in-Romania-3174.aspx 

 

La nivelul anului 2012, repartizarea pe activități economice la nivel național  a investițiilor străine 

directe arată o pondere crescută a industriei prelucrătoare (31,3%), la care se adaugă domeniul 

intemedierilor financiare și asigurări( 18,5%), urmată de comerț (11,4%). Cele mai mici ponderi ale 

investițiilor străine directe sunt în domeniile transporturi (1,5%) precum și hoteluri și restaurante 

(0,6%). 

Productivitatea muncii pe persoană angajată la nivel regional calculată ca valoarea PIB (la paritatea 

puterii de cumpărare, PPC),înregistrează  la nivelul regiunilor de dezvoltare în perioada 2004-2011 o 

creștere fluctuantă, Regiunea Sud-Est se situează pe locul 6 la nivel național  în privința ponderii  PIB/ 

locuitor la paritatea puterii de cumparare. 
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Tabel. 3.8: Productivitatea muncii la nivel regional 

Denumire Regiune PIB/ locuitor la paritatea puterii de cumparare % 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

București -Ilfov 72 81 87 96 117 112 114 122 
Centru  34 34 38 42 44 46 46 45 
Vest 38 38 43 46 51 52 54 54 
Sud - Muntenia 29 29 32 34 39 40 40 40 
Sud-Est 31 30 33 34 37 38 40 39 
Nord-Vest 32 32 36 40 42 43 43 42 
Nord- Vest Oltenia 28 27 30 32 35 36 37 37 
Nord-Est 23 23 24 26 29 30 30 29 

Sursa: Eurostat 
 

Agricultură  

Una din componentele principale ale activităţii economice a judeţului Galaţi este agricultura. 

Judeţul înregistra în anul 2013 o suprafaţă agricolă de 446632 ha, reprezentând 1,86% din suprafaţa 

agricolă totală a ţării, şi 12,4% din suprafaţa agricolă totală a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. 

Dintre tipurile de sol întâlnite, predomină cernoziomul cambic şi cernozionul pretabil pentru 

suprafaţă arabilă fără restricţii.  

Fig. 143: Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, judeţul Galaţi, 2013 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 
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Fig. 144: Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, judeţul Galaţi, mediul urban, 2013 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 
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Fig. 145: Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, judeţul Galaţi, mediul urban, 2013 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

Tabel. 3.9: Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, anul 2013 

Nr. 
Crt. 

Denumire  UAT Suprafaţa 
agricolă 
(ha) 

Suprafaţa 
arabilă 
(ha) 

Livezi şi 
pepiniere 
pomicole 
(ha) 

Vii şi 
pepiniere 
viticole 
(ha) 

Păşuni 
(ha)  

Fâneţe 
(ha) 

Teren 
neagricol 
(ha) 

1 MUN. GALAŢI 13553 12817 142 99 406 69 11069 
2 MUN. TECUCI 7173 5816 221 210 892 34 1503 
3 ORAŞUL TG. BUJOR 6507 4418 49 589 1451 0 1616 
4 ORAŞUL BEREŞTI 3120 2465 0 352 303 0 2781 
5 BALABANESTI 3968 2569 0 120 1279 0 1528 
6 BALASESTI 5250 3654 0 263 1333 0 1229 
7 BĂLENI 6220 5378 0 289 553 0 535 
8 BĂNEASA 5423 4061 0 207 1155 0 1862 
9 BARCEA 4924 4349 0 93 462 20 1215 

10 BERESTI-MERIA 8328 6511 130 390 1282 15 1275 
11 BRAHASESTI 3053 2425 0 211 417 0 1320 
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Nr. 
Crt. 

Denumire  UAT Suprafaţa 
agricolă 
(ha) 

Suprafaţa 
arabilă 
(ha) 

Livezi şi 
pepiniere 
pomicole 
(ha) 

Vii şi 
pepiniere 
viticole 
(ha) 

Păşuni 
(ha)  

Fâneţe 
(ha) 

Teren 
neagricol 
(ha) 

12 BRANISTEA 4919 4420 0 176 304 19 1276 
13 BUCIUMENI 2694 2170 0 280 244 0 1811 
14 CAVADINESTI 8805 6158 0 515 2132 0 2211 
15 CERTEŞTI 5493 4618 7 148 696 0 903 
16 CORNI 4953 3688 0 222 1043 0 455 
17 COROD 9686 8315 0 453 918 0 873 
18 COSMESTI 3044 2847 1 92 104 0 1498 
19 COSTACHE NEGRI 2586 2264 0 147 175 0 178 
20 CUCA 3734 3043 0 484 207 0 730 
21 CUDALBI 13755 12923 0 456 376 0 586 
22 CUZA-VODĂ 1994 1918 0 0 76 0 562 
23 DRĂGĂNEŞTI 5361 4735 45 162 403 16 1259 
24 DRĂGUŞENI 6020 4211 0 265 1539 5 3335 
25 FÎRŢĂNEŞTI 6985 4392 83 651 1859 0 1876 
26 FOLTESTI 5799 4946 0 131 708 14 1101 
27 FRUMUSITA 9439 8620 0 265 616 38 1352 
28 FUNDENI 3206 2707 1 117 361 20 1026 
29 GHIDIGENI 5425 4514 3 67 841 0 1606 
30 GOHOR 4316 3151 0 322 831 12 881 
31 GRIVIŢA 3750 3305 0 241 204 0 195 
32 INDEPENDENTA 5523 4831 0 319 345 28 1302 
33 IVESTI 6839 5531 208 929 160 11 2116 
34 JORĂŞTI 4671 3798 0 125 748 0 2514 
35 LIESTI 7310 6352 40 638 272 8 1602 
36 MASTACANI 5144 4084 0 265 800 15 1378 
37 MATCA 8046 7505 24 375 142 0 529 
38 MOVILENI 2111 1952 0 63 96 0 1894 
39 MUNTENI 8332 7229 126 270 707 0 1394 
40 NAMOLOASA 5843 5047 0 187 567 42 1124 
41 NEGRILEŞTI 3611 3083 0 28 451 49 769 
42 NICORESTI 4874 3176 0 1506 192 0 1898 
43 OANCEA 4332 3214 1 285 832 1 895 
44 PECHEA 10777 9243 0 695 839 0 837 
45 PISCU 5022 4302 0 169 521 30 1139 
46 POIANA 1881 1448 0 327 106 0 1650 
47 PRIPONESTI 4891 3804 0 218 868 1 659 
48 RĂDEŞTI 2822 2041 0 40 741 0 1108 
49 REDIU 3309 2659 0 182 468 0 1001 
50 SCÂNTEIEŞTI 4275 3098 0 206 971 0 743 
51 SCHELA 4059 3599 0 138 322 0 348 
52 SENDRENI 3923 3398 195 80 242 8 768 
53 SLOBOZIA CONACHI 5681 5005 0 319 357 0 453 
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Nr. 
Crt. 

Denumire  UAT Suprafaţa 
agricolă 
(ha) 

Suprafaţa 
arabilă 
(ha) 

Livezi şi 
pepiniere 
pomicole 
(ha) 

Vii şi 
pepiniere 
viticole 
(ha) 

Păşuni 
(ha)  

Fâneţe 
(ha) 

Teren 
neagricol 
(ha) 

54 SMÎRDAN 13410 8902 0 152 4356 0 1172 
55 SMULŢI 4847 4002 0 248 597 0 716 
56 SUCEVENI 5166 4053 1 375 728 9 1874 
57 SUHURLUI 1707 1464 0 184 59 0 110 
58 TEPU 3069 2430 0 193 446 0 397 
59 T. VLADIMIRESCU 4354 3559 2 304 455 34 1109 
60 TULUCESTI 5947 5067 0 633 234 13 1315 
61 UMBRARESTI 5637 4600 0 682 327 28 2455 
62 VALEA MĂRULUI 4863 3809 202 346 506 0 465 
63 VÂNĂTORI 3817 3125 127 369 122 74 675 
64 VÂRLEZI 7827 6160 109 297 1261 0 1346 
65 VLADESTI 4750 3900 0 152 655 43 1381 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

In anul 2013, producţia agricolă vegetală a judeţului Galaţi reprezenta 9,9% din producţia agricolă vegetală a 

Regiunii de Dezvoltare Sud-Est şi 2,4 % din suprafaţa totală la nivel naţional. Cea mai mare producţie din 

culturile principale se înregistrează în rândul porumbului, cu 107851 tone, faţă de cea mai scăzută, sfecla de 

zahăr cu doar 470 tone.  

Fig. 146: Productia agricola vegetală judeţul Galaţi, 2013

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 
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Fig. 147: Suprafata cultivata cu principalele culturi, pe judeţul Galaţi, 2009-2013 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

Tabel. 3.10: Evoluţia Suprafeţelor cultivate cu principalele culturi, pe judeţul Galaţi, 2009-2013 

Principalele culturi Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 
Grau si secara 71414 71927 64904 48720 51234 
Porumb boabe 102170 101230 117775 116891 107851 

Floarea soarelui 40493 41699 51954 49830 50666 
Sfecla de zahar : : 18 422 470 
Cartofi - total 2088 1951 1670 1393 1329 
Legume - total 14282 13877 14096 12740 13867 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

Se constată în ultimii ani, o fluctuaţie în rândul principalelor culturi, astfel că grâul şi secara 

înregistrează o scădere din anul 2009 când erau 71414 ha cu 20180 ha, numărul ajungând la 51234 

ha în anul 2013 iar în rândul culturii de porumb o creştere de la 102170 ha în 2009 la 107851 ha în 

2013, cu o creştere de 5681 ha la fel ca şi la cultura de floarea soarelui unde se înregistrează tot o 

creştere. Celelalte culturi din păcate înregistrează scăderi moderate: cartofii şi legumele. 
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Fig. 148: Suprafata cultivata cu toate culturile, la nivel judeţean. 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online,  
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Fig. 149: Suprafata cultivata cu principalele culturi, pe judete la nivel regional 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

La nivel regional, judeţul Galaţi ocupă penultimul loc în rândul suprafeţelor cultivate, deşi structura 

administrativă a sa este preponderent rurală. Procentul comparativ cu Regiunea de dezvoltare Sud-Est este de 

14%, urmată fiind de judeţul Vrancea care se clasează pe ultimul loc, cu numai 0,7%. Primul loc este ocupat 

de judeţul Constanţa cu un procent de 24%, urmată de Brăila, Buzău şi Tulcea. 

Fig. 150: Suprafata viilor pe rod la nivel judeţean, regional şi naţional 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 
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 Silvicultura 

Tabel. 3.11: Suprafata fondului forestier pe categorii de terenuri si specii de paduri, macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare si judete: Selectati criteriile de interogare 

Categorii de 
terenuri si 
specii de 
paduri 

Macroregiuni, 
regiuni de 

dezvoltare si 
judete 

Anul 2000 Anul 2013 

Mii hectare Mii hectare 
Total Galati 36.3 37.1 

Suprafata 
padurilor 

Galati 34.2 35.3 

Rasinoase Galati 0.2 0.2 
Foioase Galati 34 35.1 

Alte terenuri Galati 2 1.8 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 

https://statistici.insse.ro/shop 

 

Evoluţia suprafeţelor fondului forestier la nivel judeţean arată o creştere de la 36,3 mil. ha în anul 

2000 la 37,1 mil ha în anul 2013. Suprafaţa pădurilor ocupă cea mai mare parte din totalul fondului 

forestier. 

 

Tabel. 3.12: Suprafata terenurilor pe care s-au executat regenerari artificiale, pe categorii de regenerari 
artificiale, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete 

Categorii de regenerari artificiale 
(pe specii de paduri) Regiuni de dezvoltare si judete 

Ani 
Anul 2013 

  
Hectare 

Regenerari artificiale - total Regiunea SUD-EST 1522 
Regenerari artificiale - total Galati 137 

Rasinoase Regiunea SUD-EST 130 
Foioase Regiunea SUD-EST 1392 
Foioase Galati 137 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

La nivel judeţean suprafaţa terenurilor pe care s-au executat regenerări astificiale este de 137 de ha 

şi reprezintă 9% din suprafaţa la nivel regional. 
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Tabel. 3.13: Volumul de lemn recoltat pe specii, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judet 

Categorii de paduri Macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare si judete 

Ani 
Anul 2000 Anul 2013 

UM: Mii mc 
Mii metri cubi Mii metri cubi 

Total Galati 70,2 55,6 
Rasinoase Galati : 0,3 

Fag Galati : 0,3 
Stejar Galati 0,1 5,9 

Diverse specii tari Galati 39,3 29,8 
Diverse specii moi Galati 30,8 19,3 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 

https://statistici.insse.ro/shop 

 

Volumul de lemn recoltat în anul 2013 a fost de 55,6 mil m3, contribuţia cea mai mare având-o 

diverse specii tari de păduri. Volumul de lemn recoltat din judeţul Galaţi reprezintă numai 4% din 

totalul de la nivelul regional.  

 

Agri-mediu 

Dinamica suprafeţei terenurilor amenajate cu lucrări de irigaţii şi suprafaţa agricolă irigată a avut un 

trend ascendent în perioada 2000-2013, însumând 410364 ha în anul 2013, cu o creştere de 9,7% 

faţă de anul 2000.  

Fig. 151: Evoluţia suprafeţei terenurilor amenajate cu lucrări de irigaţii şi suprafaţa agricolă irigată, pe categorii 
de folosinţă a terenurilor, în judeţul Galaţi, 2000-2013

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 

https://statistici.insse.ro/shop 
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În ceea ce priveşte terenurile amenajate cu lucrări de desecare, se constată faptul că la nivelul 

judeţului Galaţi, primul loc este ocupat de suprafaţa agricolă amenajată (50%), iar pe ultimul loc 

livezi de pomi, pepiniere, arbuşti fructiferi cu o pondere de doar 1%.  

 

Fig. 152: Suprafata terenurilor amenajate cu lucrări de desecare, la nivel judeţean, 2013 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

Fig. 153: Analiza comparativă a suprafeţelor de terena menajate cu lucrări de ameliorare si combaterea 
eroziunii solului, pe categorii de folosinta a terenurilor, judeţul Galaţi şi regiunea Sud-Est, 2013

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 

https://statistici.insse.ro/shop 
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Comparativ cu nivelul regional, suprafaţa terenurilor din judeţul Galaţi amenajate cu lucrări de 

ameliorare şi combatere a eroziunii solului, reprezintă doar 7,6% din suprafaţa totală a Regiunii de 

dezvoltare Sud-Est. Conform datelor statistice, totalul terenului judeţului este 46% din totalul 

suprafeţei regiunii, ceea ce îl situează pe primul loc între judeţene regiunii. 

 

Fig. 154: Comparaţia suprafeţelor de terenamenajate cu lucrări de ameliorare si combaterea eroziunii solului, 
pe categorii de folosinta a terenurilor, judeţul Galaţi şi regiunea Sud-Est, 2013 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

Tabel. 3.14: Cantitatea de ingrasaminte chimice si naturale folosite in agricultura în judeţul Galaţi, 2006-2013 

Categorii de ingrasaminte Anul 
2006 

Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Chimice 5610 8429 16594 13006 17765 19837 21812 22857 

Azotoase 3957 6423 10651 10315 9430 10440 11525 12538 

Fosfatice 1436 1574 4754 2274 6331 7003 7773 7805 

Potasice 217 432 1189 417 2004 2394 2514 2514 

Naturale 493910 87750 60000 69200 65360 50196 66720 65360 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 
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Fig. 155: Cantitatea de ingrasaminte chimice si naturale folosite in agricultura în judeţul Galaţi, 2006-2013 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

Fig. 156: Suprafata terenurilor pe care s-au aplicat ingrasaminte chimice si naturale pe forme de proprietate, în 
judeţul Galaţi, nivel regional şi nivel naţional 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 
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Fig. 157: Cantitatea de pesticide aplicate in agricultura, pe forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare si judete 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

 

Industria 

Dezvoltarea sectorului secundar al județului Galați este susținută de accesul la principalele 

coridoare de comunicaţie europene, de disponibilitatea terenurilor libere pentru investiţii (Zona 

liberă Galaţi) şi de forţa de muncă calificată existentă în industria metalurgică și a construcțiilor de 

nave. 

Din punctul de vedere al producției industriale, județul Galați se clasează pe locul 4 la nivel național 

și în continuare industria are cea mai mare contribuție la PIB-ul județean. 

Principalelele sectoare industriale sunt metalurgia (reprezentată de Combinatul Siderurgic 

ArcelorMittal) care înregistra în anul 2009 o producţie de oţel de 73,1 milioane de tone, 

reprezentând aproximativ 8% din producţia mondială de oţel, precum și construcțiile de nave, 

șantierul naval din Galați construind de peste o sută de ani de la nave maritime de asistenţă, nave 

militare şi până la nave speciale individualizate, remorchere şi ambarcaţiuni. 

Industria alături de servicii sunt concentrate mai ales in centrele urbane, în timp ce în zona rurală 

sunt practicate mai ales activitățile specifice sectorului economic primar. 
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Structura producției industriale din județul Galați pe forme de proprietate la nivelul anului 2012 era 

predominat privată (89,6%). Numai 5,3 % din producția industrială a județului  este  bazată pe 

proprietate integrală de stat, iar 5,1 % din producţie este integral străină. 

Dinamica producției industriale în perioada 2008-2012 arată o scădere de aproximativ 4 mil. lei, 

valoarea cea mai redusă fiind în anul 2009, de numai 5.711870,2 mil lei. 

 
Tabel. 3.15: Evoluția producției industriale în județul Galați în perioada 2008-2012 

Tip CAEN Valoarea producției industriale (mii lei prețuri curente)  

  2008 2009 2010 2011 2012 
CAEN Rev.1  10982619,5 - - - - 
CAEN Rev. 2 10921280,6 5711870,2 6697399,0 7177591,9 7261098,7 

Sursa: Anuarul Statistic al Județului Galați – ediția 2013 

 

Din punctul de vedere al formei de proprietate, structura industrială în anul 2012 era dominată de 

sectorul privat (94,7%), doar 5,3% din întreprinderi fiind majoritare de stat. 

Numărul comercianţilor existenţi din mediul urban, conform statisticilor, înregistrează o pondere de 

86%, numai în  municipiul Galaţi, şi o pondere de doar 11% în municipiul Tecuci, restul fiind 

înpărţiţi între oraşele rămase, Bereşti (0,4%) şi Tg. Bujor (1,5%). 

Se observă deasemenea un număr ridicat al agenţilor comerciali în detrimentul agenţilor din 

agricultură, industrie şi construcţii care prezintă un număr redus. Astfel de situaţii se schimbă anual, 

cifrele variind periodic.  

La nivel national, din punct de vedere economic, judeţul Galaţi este recunoscut prin producţia de 

fontă, oţel brut şi laminate finite plate dar şi prin producţia de nave maritime, ocupând al doilea loc 

după judeţul Constanţa. 

În ceea ce priveşte serviciile, se înregistrează o creştere treptată a micilor întreprinderi, crescând 

astfel şi nivelul de concurenţă pe piaţă. 

Din punct de vedere al competitivităţii economice, judeţul Galaţi se poate mândri cu singurul Parc de 

Tehnologie a Informaţiei din România, apărut în anul 2004 şi care prezintă un grad de ocupare la 

capacitate maxima 100%.  

Activităţile de comerţ, producţie industrială, inginerie şi consultanţă tehnică sunt principalele 

activităţi ale judeţului Galaţi, iar firmele cu cele mai mari cifre de afaceri sunt din domenii precum 

comerţul, unităţi din industrie, construcţii, transport şi agricultură.  



INTERACȚIUNEA MEDIULUI CU ACTIVITĂȚE ECONOMICO-SOCIALE                                                                 
LA  NIVELUL JUDEŢULUI GALAŢI 

256 
 

În perioada 2008-2012 valoarea lucrărilor de construcţii din judeţul Galaţi a avut o evoluţie 

oscilantă, cu creşteri şi scăderi succesive de la un an la altul, anul 2011 înregistrând valoarea cea 

mai scăzută din toată perioada.  

Distribuţia lucrărilor de construcţii pe forme de proprietate arată o dominanţă a domeniului privat 

(99,6%) faţă de cel de stat de numai 0,4%. În ceea ce priveşte distribuţia construcţiilor pe tipuri de 

lucrări la nivelul anului 2012, construcţiile noi şi reparaţiile capitale ajungeau la 67,8% din totalul 

lucrărilor, iar ponderea construcţiilor şi reparaţile curente înregistrează o creştere semnificativă faţă 

de anul precedent, ajungând la 32,2%.   

Tabel. 3.16: Dinamica lucrărilor de construcţii realizaţi în Judeţul Galaţi în perioada 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Valoarea lucrărilor de construcţii 
(milioane lei în preţuri curente) 

1.221,1 1.460,7 1.157,8 1.106,8 1.143,9 

Structura pe forme de proprietate :      
 Majoritar de stat (%) 1,1 0,9 1,1 1,7 0,4 
 Majoritar privat (%) 98,9 99,1 98,9 98,3 99,6 

Structura pe tipuri de lucrări (%)      
 Construcţii noi şi reparaţii 

capitale 
77,1 84.0 81,5 74,8 67,8 

 Construcţii şi reparaţii 
curente 

22,9 16,1 18,5 25,2 32,2 

Indicii lucrărilor de construcţii (%) 
(an precedent =100%) 

74,9 116,2 77,2 87,6 96,6 

Sursa: Anuarul Statistic al Județului Galați – ediția 2013 
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Servicii 

Fig. 158: Importuri (CIF) în judeţul Galaţi pe sectiuni/capitole ale Nomenclatorul Combinat (NC) –  

mai, 2014 

 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 
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Judeţul Galaţi se remarcă la nivel naţional prin exporturile din sectorul siderurgic. În perioada 2008 

– 2012, exporturile judeţului Galaţi au fost la nivel general inferioare importurilor, care au ajuns în 

anul 2012 la 973 milioane euro.  
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În anul 2012 valorile exporturilor judeţene au reprezentat 2,1% din valoarea la nivel naţional, 

secţiunile cele mai competitive au fost materialele comune şi articolele din acestea (734 mil. euro), 

mijloace de transport (113 mil. euro) şi maşini, aparate, echipamente electrice, aparate de înregistrat 

(37 mil. euro). 

Importurile din judeţul Galaţi totalizează 1,8% din importurile la nivel naţional, produsele minerale 

de consum şi maşini, aparatele şi echipamentele nu au ponderea cea mai ridicată.  

 

Fig. 159: Evoluţia exporturilor, importurilor şi soldul operaţiunilor de comerţ exterior în judeţul Galaţi în 
perioada 2008-2012 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 
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Turism 

Judeţul Galaţi, din punct de vedere turistic, prezintă majoritatea tipurilor de turism: turismul 

cultural, de afaceri, ecologic, urban şi rural, agroturismul, turismul de weekend, cât şi alte forme ca 

pescuitul sportiv şi de vânătoare şi cel de agrement.  

Tabel. 3.17: Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica în judeţul Galaţi,  
mediul urban, 2013 

Mediul urban judeţul 
Galaţi 

Hoteluri Moteluri Vile turistice Bungalouri Pensiuni 
turistice 

MUNICIPIUL GALATI 14 1 6 1 3 
MUNICIPIUL TECUCI 2 0 0 0 1 
ORAŞUL TG.BUJOR 0 0 0 0 0 
ORAŞUL BEREŞTI 0 0 0 0 0 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

Tabel. 3.18: Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica în judeţul Galaţi,  
mediul rural, 2013 

Mediul rural judeţul 
Galaţi 

Hoteluri Moteluri Bungalouri 

TULUCESTI 1 0 1 

FUNDENI 0 1 0 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

Conform statisticilor, în domeniul turismului, judeţul Galaţi este deficitar în ceea ce priveşte 

prezenţa unităţilor de cazare, acestea înregistrând un total de 31 de unităţi pe întreg teritoriul 

judeţului, în mediul urban situându-se 93% din ponderea unităţilor, în special în Municipiul Galaţi.  

Comparativ cu numărul de turişti prezenţi în judeţul Galaţi în anul 2013, de 70925, media unităţilor 

de cazare este insuficientă, potenţialul de dezvoltare al judeţului reducându-se considerabil.  

Fig. 160: Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica, tipuri de turisti, în 
judeţul Galaţi, 2013 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 
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Cu toate că judeţul deţine un potenţial turistic unic, în comparaţie cu alte judeţe ale regiunii dar 

chiar şi la nivel naţional, unităţile turistice nu sunt aliniate la standarde moderne în ceea ce priveşte 

calitatea serviciilor, capabilitatea organizaţională, dotarea cu resurse şi infrastructură, fapt ce a 

determinat o evoluţie relativ mică cât şi o stagnare în rândul turiştilor străini şi români de la an la 

an. 

Fig. 161: Evoluţia sosirii turistilor in structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica, tipuri de turisti, în judeţul 
Galaţi, în perioada 2000-2013 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 
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Tabel.3.19: Numarul intreprinderilor active pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN 

Rev.2, judeţul Galaţi, Anul 2012 
CAEN Rev.2 (activitati ale economiei nationale - 

sectiuni) 
 

Total Din care: pe clase de mărime, după numărul 
de salariaţi 

0-9 10-49 50-249 250 şi peste 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor 

4972 
 

4564 
 

376 
 

29 
 

3 
 

Transport şi depozitare 625 
 

555 
 

51 
 

14 
 

5 
 

Hoteluri şi restaurante 533 
 

468 
 

62 
 

37 3 
 

Informaţii şi comunicaţii 226 
 

210 
 

12 
 

3 
 

1 
 

Tranzacţii imobiliare 235 
 

219 
 

14 
 

1 
 

1 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 705 
 

670 
 

28 
 

6 
 

1 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de 
servicii suport 

336 
 

281 
 

42 
 

9 
 

4 
 

Învăţământ 1 58 
 

54 
 

4 
 

0 0 

Sănătate şi asistenţă socială 1 124 
 

108 
 

15 
 

1 
 

0 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 85 
 

74 
 

9 
 

2 
 

0 

Alte activităţi de servicii 236 
 

213 
 

22 
 

1 0 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 

 

La nivelul judeţului Galaţi, un loc important îl ocupă comerţul cu amănuntul şi ridicata, prezintă 

fluctuaţii, din anul 2004 până în 2011 fiind în scădere, de la 6298 de unităţi locale active la 4966 în 

anul 2011, apoi crescând până la 4972 de unităţi în anul 2012. A doua activitate economică 

specifică judeţului este cea din sectorul activităţilor profesionale ştiinţifice şi tehnice, cu un număr 

de 705 întrepinderi active, cu o creştere mică faţă de anul 2011 când se înregistrau 682 de 

întrepinderi active. Al treile loc îl ocupă serviciile de transport, depozitare şi comunicaţii cu 625 de 

unităţi active.      

În ceea ce priveşte numărul de personal angajat în sectorul de servicii, este într-o continuă evoluţie. 

Majoritatea salariaţilor se regăsesc în comerţ (cu amănuntul, cu ridicata, etc.) (61%), urmaţi de 

urmaţi de sectorul tranzacţii imobiliare, care deţine 9% din total şi de transport şi depozitare – 8% 

din total salariaţi. 
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Fig.163: Numarul intreprinderilor active pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev.2, 

judeţul Galaţi, Anul 2012 
 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 
https://statistici.insse.ro/shop 
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4. Mediul înconjurător în relaţie cu activităţile economico-sociale  
 

4.1. Păstrarea echilibrului ecologic în teritoriu (protecţia pădurilor / vânătoare / pescuit / 

promovarea turismului ecologic)  

Protecția și conservarea a mediului, în general, se conturează ca o activitate distinctă, cu probleme 

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

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

administrativ adecvat, care impune organizarea administrativă, existența unor resurse economice, 

un suport legislativ eficient și o susținută activitate de educație cetățenească în acest sens. Noțiunea 

de dezvoltare durabilă se aplică și în cazul turismului, prin ideea de turism durabil sau ecoturism, 

astfel că, obținerea turismului durabil este un proces continuu care necesită monitorizarea constantă 

a impacturilor și introducerea de măsuri obligatorii preventive și/sau corective oricând este necesar. 

 

Protecţia pădurilor 

In Romania, din punct de vedere geografic, padurile sunt localizate aproape in exclusivitate in zone 

cu un grad relativ ridicat de favorabilitate (65 % in zona montana, 28 % la deal, 7 % la campie) .  

Starea fitosanitara a padurilor este o rezultanta a multiplelor interactiuni dintre mediul fizico-

geografic in care se afla padurile, biocenozele forestiere si activitatile umane.  

Protecţia pădurilor are ca scop prevenirea atacurilor produse de boli şi dăunători precum şi 

combatearea acestora. 

În orice ecosistem forestier există boli sau dăunători, aceşti dăunători sunt fie în stare de latenţă fie 

sunt în mici focare care sunt ţinute sub control prin măsuri silviculturale. Apariţia şi dezvoltarea 

focarelor de dăunători peste anumite praguri, considerate periculoase sau critice, pot conduce la 

grave perturbări în viaţa ecosistemelor forestiere, făcând indispensabilă intervenţia omului. În 

ultima perioadă s-au făcut paşi importanţi pentru aplicarea pe scară largă a metodelor de combatere 

integrată. În cadrul luptei integrate se urmăreşte reducerea la minimum a folosirii substanţelor 

chimice, poluante şi utilizarea în principal a insecticidelor şi fungicidelor selective, biodegradabile, 

biologice, ca să nu aibă efecte dăunătoare asupra omului şi entomofaunei folositoare. 

Activitatea de protecţie a pădurilor include următoarele faze de lucru: 

 depistarea şi semnalarea apariţiei dăunătorilor; 
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 întocmirea statisticii dăunătorilor existenţi; 

 întocmirea prognozei şi stabilirea metodelor de combatere necesare pe baza proiectului de 

programare a lucrărilor; 

 efectuarea lucrărilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor. 

Lucrările de protecţie a pădurilor se efectuează în vederea menţinerii unei stări fitosanitare 

corespunzatoare in arborete si plantatii tinere. Regia Nationala a Padurilor-Romsilva utilizeaza in 

activitatea de protectie a padurilor echipamente perfomante, atat pentru tratamentele aplicate de la 

sol, cat si pentru tratamentele avio. 

Aspectele privind integritatea fondului forestier national sunt reglementate de Legea nr. 46/2008 – 

Codul Silvic, art. 35-42. Documentatiile de scoatere definitiva sau de ocupare temporara de terenuri 

din fondul forestier national se face conform ordinului ministrului mediului si padurilor nr. 

924/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 149 din 01.03.2011. 

 

Vanatoarea 

Tradiţia cinegetică reprezintă o viguroasă componentă a culturii materiale şispirituale românesti, 

originalitatea şi diversitatea formelor sale de manifestare avându-şisorgintea în bogăţia evantaiului 

faunistic caracteristic spaţiului susţinut de arcul carpatic, dea lungul Dunării, până la ţărmul 

Pontului Euxin. Rădăcinile aspectelor esenţiale pe care le incumba vănătoarea trebuie căutate în 

profunzimea istoriei, unde latura pragmatică a acestei îndeletniciri se impletea cutotemismul 

credinţelor primitive, într-un ,,univers dominat de solidaritatea mistică dintrevânători şi animal”. 

(M.Eliade). 

Pentru lumea civilizata, activitatea de vanatoare a facut salturi uriase de continut, de manifestare si 

de atitudine, ajungand la a fi definita ca o activitate culturala, educativa, recreativ-sportiva si chiar 

arta. 

Fauna salbatica a Romaniei - bine reprezentata numeric, ca diversitate de specii si ca valoare a 

trofeelor, a constituit un subiect de pasiune si de activitate vanatoreasca pentru toate paturile sociale 

pe parcursul mileniului al II lea, de la capetele incoronate pana la oamenii simpli, ramanand de 

fiecare data, de la o generatie la alta, suficient de mult si de bogat vanat pana in zilele noastre. 

Trofeele de vanatoare reprezinta parti dintr-un animal vanat, pastrate pentru valoarea lor cinegetica, 

simbolica sau pentru frumusetea lor artistica. 

Trecand peste dimensiunea lor sentimentala, estetica sau mistica, trofeele de vanatoare au fost 
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intotdeauna un adevarat barometru ce reflecta evolutia si potentialul eco-biologic al unui spatiu 

geografic dar si al atitudinii oamenilor fata de fauna de interes cinegetic din zona. 

Trofeele vanatoresti, asa cum au fost descrise mai sus, cu toata incarcatura lor emotionala, au facut 

obiectul a numeroase concursuri cinegetice, intrecandu-se in: marime, greutate, lungime, grosime, 

frumusete, etc. 

 

Pescuitul 

Pescuitul a fost reglementat prin prevederile Legii 12/1974, privind piscicultura şi pescuitul. 

Conform Legii, prin pescuit se înţelegea prinderea peştelui şi a celorlalte vieţuitoare acvatice pe 

bază de autorizaţie, în locuri, perioade, cu unelte şi îndimensiunile permise de lege, în scop 

industrial, ştiinţific sau sportiv. 

Prin pescuit industrial se înţelegea prinderea peştelui şi a celorlalte vieţuitoareacvatice de către 

personalul autorizat al unităţilor economice care exploatau bazine piscicole. Prin pescuit ştiinţific se 

înţelegea pescuitul oricăror specii de peşte sau a altor animale acvatice în scopuri ştiinţifice, pentru 

cultura artificială sau repopulări, cât şi pentru protecţia fondului piscicol şi se putea efectua în orice 

timp, loc şi cu unelte saumetode, cu autorizarea prealabilă, după caz, a Ministerului Agriculturii, 

Industriei Alimentare şi Apelor sau a Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de 

Construcţii. 

Prin pescuit sportiv se înţelegea pescuitul efectuat în scop de agrement de orice persoană, membru 

al Asociaţiei Generale a Vânătorilor şiPescarilor Sportivi, pe bază de permis eliberat de aceasta, 

pentru bazinele şi zonele piscicole pe care le avea în folosinţă. De asemenea, pescuitul sportiv, se 

putea exercita pe bază de autorizaţie eliberată de MEFMC pentru bazinele aflate în administrarea 

directă aunităţilor din subordine, exceptând păstrăvăriile, cu plata taxelor legale. 

Legea nr.113/2005 stabileşte că dreptul de pescuit se atribuie în mod direct pescarilor sau 

organizatiilor de pescari recunoscute in baza criteriilor stabilite de autoritatea centrală pentru 

pescuit si acvacultură. Legea este in acord cu Reglementarea Consiliului European nr. 104/2000, 

care prevede că ,,organizatiile de producători sunt coloana vertebrala a organizării pietei unice” si 

defineşte ,,producătorul” ca fiind persoana fizică sau legală care produce produse pescăreşti din 

apele interioare şi marine (peşte viu, peşte proaspăt, sărat, uscat etc) pâna la prima vânzare. 
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Aspecte institutionale şi legislative  

Managementul resursei pescăreşti şi conservării stocurilor de peşte, este divizat între mai multe 

ministere şi alte institutii ale statului, la nivel strategic, al politicilor şi operational:  

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are atributii în politica şi strategia sectorului piscicol 

din România;  

- Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile are atributii de politică de conservare şi exploatare 

durabilă şi este responsabil cu conservarea biodiversitătii şi mediului înconjurător şi coordonează 

activitatea ARBDD;  

- Agentia Natională de Pescuit şi Acvacultură (ANPA) are atributii de politică, strategie şi 

reglementare, control şi inspectie;  

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) este organul executiv al Rezervatiei 

Biosferei, gestionează durabil, urmăreşte şi controlează resursa pescărească pe suprafetele 

domeniului public de interes national din RBDD (ecosisteme naturale) şi administrează utilizarea 

resursele naturale în teritoriu;  

- Consiliului Judetean Tulcea (CJT), administrează activitătile economice pe suprafetele ce 

constituie domeniu public de interes judeŃean (amenajări);  

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării: cercetare, evaluare, propuneri de 

reglementări către ARBDD;  

- Pescăriile şi/sau pescarii individuali, administrează direct activitatea economică de pescuit, 

majoritatea activând pe suprafetele domeniu public de interes national şi pe suprafetele domeniu 

public de interes judetean. 

Dezvoltarea durabilă a pescuitului şi acvaculturii reprezintă o necesitate socio-economică pe termen 

mediu şi lung, implicând: 

- promovarea pescăriilor și a acvaculturii competitive, sprijinirii organizaţiilor de producători şi a 

fermelor piscicole viabile din punct de vedere economic și sustenabile din punct de vedere social și 

al mediului; 

- promovarea unei politici favorabile incluziunii și dezvoltării echilibrate a zonelor de pescuit, 

eficientizării administrării şi exploatării durabile a resurselor acvatice vii; 

- încurajarea dezvoltării și punerii în aplicare a politicii maritime integrate a Uniunii Europene într-

o manieră complementară față de politica de coeziune și de politica comună în domeniul 
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pescuitului; 

- rolul pisciculturii traditionale in amenajari piscicole ca o activitate generatoare de oportunităţi 

pentru dezvoltarea economiei locale (locuri de muncă în spaţiul rural, valorificarea unor terenuri 

slab productive), precum şi de beneficii sau servicii de mediu (zone umede, biodiversitate, 

microclimat etc). 

Conservarea mediilor acvatice și protecția patrimoniului pescăresc sunt de interes general pentru: 

- generarea şi meţinerea zonelor umede şi conservarea biodiversităţii ihtiologice şi avifaunistice, 

- contribuţia la asigurarea securităţii alimentare naţionale, prin potenţialul de resurse alimentare 

reprezentat de resursele acvatice vii în orice stadiu al ciclului lor biologic. 

Protecția patrimoniului piscicol implică o gestionare echilibrată a activității de pescuit în care 

resursa piscicolă este elementul principal şi o administrare durabilă a unităţilor de acvacultură, în 

condiţiile în care aceste activităţi au un caracter social şi economic care se fundamentează pe 

stabilitatea proprietății asupra bunurilor ce contribuie la dezvoltarea sectorului. 

 

Pescuitul comercial în apele interioare 

Pescuitul comercial în apele interioare se desfăşoară în bazinele acvatice naturale ce constituie 

domeniul public naţional: Dunăre, Delta Dunării şi complexul lagunar Razim-Sinoie – care sunt 

cuprinse în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, râul Prut, lacuri de acumulare, etc. 

Zonele principale de pescuit comercial in ape interioare sunt Rezervatia Biosferei Delta Dunarii si 

Dunarea. 

Conform datelor oferite de ANPA prin Registrul Navelor şi Ambarcaţiunilor de Pescuit, în apele 

interioare în anul 2012 era înregistrat un număr de 2321 ambarcaţiuni. 

Pescuitul în ape interioare este o activitate tradiţională în care se folosesc unelte de pescuit fixe sau 

mobile şi ambarcaţiuni de pescuit mici, construite în general din lemn. 

În apele interioare nu se practică pescuitul de captură mecanizat. 

 

Pescuitul recreativ - Pescuit recreativ/sportiv este definit ca "pescuitul efectuat cu undiţa sau cu 

lanseta, în scop de agrement/performanţă, pe baza unui permis nominal emis şi eliberat de către 

administratorul resurselor acvatice vii sau asociaţiile de pescari sportivi, după caz" (art. 23 din 

O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura). 
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În elaborarea reglementărilor privind pescuitul recreativ/sportiv Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 

Acvacultură a avut în vedere aspecte care se referă la: 

Protecţia resursei acvatice vii; 

Majorarea încasărilor la bugetul de stat; 

Implicaţiile de natură socială. 

Politica privind pescuitul în bazinele piscicole naturale se realizează de către Agenţia Naţională 

pentru Pescuit şi Acvacultură conform atribuţiunilor specifice stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 

545/2010 privind organizarea, structura si funcţionarea A.N.P.A. 

 

Promovarea turismului ecologic 

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

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

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

 climă favorabilă practicării turismului în tot cursul anului;  

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

 factori naturali recomandaţi într-o cură balneară complexă;  

 patrimoniu cultural-istoric şi arhitectural apreciat pe plan internaţional; 

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

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

naturală, socială, economică a mediului, prin exploatarea resurselor naturale și culturale și în 

interesul generațiilor viitoare”. Astfel, turismul durabil înseamnă abilitatea destinației turistice de a 

rămâne competitivă împotriva tuturor problemelor apărute, de a atrage vizitatorii pentru prima oară 

și a-i fideliza ulterior, de a rămâne unică din punct de vedere cultural și a fi într-un permanent 

echilibru cu mediul înconjurător. 

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

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

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

experiențe turistice, când acceptă faptul că oamenii respectivi trebuie să beneficieze de o împărțire 

echitabilă a beneficiilor economice ale turismului și când este ghidat de dorințele populației locale 

și ale comunităților gazdă. La nivel de țară, vorbind de turism durabil, trebuie să ținem seama de 
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modul și locul de aplicarea a acestuia. În acest caz un rol important îl au ariile protejate, care au 

ajutat și ajută la dezvoltarea ecoturismului, forma distinctă de turism, menită să respecte valoarea 

peisajelor naturale, a biodiversității ecologice. 

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

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

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

Deși țara noastră deține un patrimoniul ecoturistic deosebit, cu potențial mare de valorificare, 

ecoturismul este încă un segment destul de îngust al pieței turistice, confruntat cu numeroase 

probleme, cum ar fi: slaba cooperare la nivel local, promovarea modestă la nivel național și 

internațional, existența unei oferte limitate, slab diversificate, slaba dezvoltare a infrastructurii 

specifice ecoturismului la nivelul ariilor protejate, migrația forței de muncă, nivelul redus de 

pregătire al celor angajați în domeniu. Dezvoltarea turistică durabilă poate fi abordată în două faze. 

Prima fază reprezintă hotărârea de a include în circuitul turistic o anumită zona şi construirea 

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

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

mediului și respectării principiilor turismului durabil. 

     

4.2. Identificarea influenţelor activităţilor socio-economice asupra mediului 
 

Agricultura  

Interacţiunea agriculturii cu mediul  

Principalii factori poluanţi cu influenţă negativă asupra mediului înconjurător sunt agricultura și 

industria. Influența agriculturii asupra calităţii mediului poate duce la degradarea şi chiar la 

distrugerea de ecosisteme. Presiunile asupra mediului sunt determinate, în primul rând în ceea ce 

priveşte agricultura, de către activităţile agricole, pomicultura, piscicultura, zootehnice, 

legumicultura etc. prin aplicarea incorectă a măsurilor. Aplicarea improprie a îngrăşămintelor, 

pesticidelor şi insecticidelor, cât şi arăturile efectuate în perioade neadecvate sau necorespunzător 

efectuate şi depozitările nepotrivite ale dejecţiilor animaliere pot cauza poluarea mediului 

înconjurător. 

Practicarea intensivă a agriculturii poate duce la alterarea solului şi poluarea apei prin aplicarea 

abuzivă a îngrăşămintelor, a pesticidelor, a apei de irigaţie necorespunzătoare din punct de vedere 

calitativ şi cantitativ, mai ales pe anumite terenuri arabile afânate exagerat. 
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Principalele obiective ale unei agriculturi durabile sunt:  

• asigurarea creșterii producției agricole cu luarea în considerare a conservării și protejarii 

resurselor naturale regenerabile; 

• asigurarea cerințelor esențiale ale locuirii în contextul dezvoltarii rurale; 

• protejarea sănatății oamenilor și a mediului; 

• asigurarea unei noi calități a produselor folosite pentru creșterea producției agricole; 

• asigurarea conservării și sporirii rezervelor de resurse; 

• asigurarea unei restructurări tehnologice și menținerea sub control a posibilelor riscuri; 

• asigurarea măsurilor de reglementare juridică, de aplicare a cercetării științifice și dezvoltare a 

serviciilor de informare, instruire și formare prin dezvoltarea şi implementarea unor planuri și 

programe integrate, a unor bune practici agricol-ecologice valabile și a unor măsuri de evaluare și 

monitorizare.7 

La nivel național, agricultura ocupă o suprafaţă de 61,79% din întreg teritoriul, desfăşurată pe 14,7 

milioane ha. Activităţile din agricultură contribuie la alterarea solului cât şi a apelor freatice şi de 

suprafaţă. Seceta, precum şi excesul periodic de umiditate din sol sunt factori care influenţează 

negative dezvoltarea durabilă a solului. De asemenea, eroziunea eoliană este un alt factor , care a 

afectat 0,378 milioane ha la nivel național. Variaţia apelor freatice, legată de regimul de percipitaţii 

determină şi ea restricţii puternice asupra utilizării solului pentru activităţile agricole. 

 

Influenţa sectorului agricol asupra mediului 

Mediul înconjurător este atacat de activităţile din sectorul agricol, solul fiind cel mai afectat  

datorită măsurilor neadecvate luate asupra cultivării terenurilor în pantă, prin sărăturarea şi 

deşertificarea pământurilor prost administrate sau compactizarea solului, poluării prin utilizarea 

excesivă a pesticidelor (folosite la combaterea dăunătorilor) şi îngrăşămintelor (folosite la 

fertilizarea solurilor), prin pătrunderea poluanţilor din sol în stratul freatic favorizată şi de 

practicarea inadecvată a irigaţiilor.8 

Primul loc privind degradarea pământului îl ocupă eroziunea solului. Acest rezultat este datorat 

activităţilor precum păşunatul excesiv, prin exploatarea intensivă a fondului forestier şi funciar, în 

principal cu scopul măririi suprafeţelr de teren arabile şi ale păşunilor, cât şi datorită utilizării unui 
                                                           
7http://www.anpm.ro/upload/16087_11%20PRESIUNI%20ASUPRA%20MEDIULUI%202009.pdf 
8http://www.anpm.ro/upload/16087_11%20PRESIUNI%20ASUPRA%20MEDIULUI%202009.pdf 
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sistem tehnologic total inadecvat pe terenuri ce aparţin de gospodăriile mici şi mijlocii. Prin 

procesele erozionale se pierd în total 29,8mil.t sol/an, iar din fondul forestier se pierd 6,7 t/an.9 

Acţiunile improprii asupra terenurilor în pantă pot avea cauze precum alunecări de teren, procese 

erozionale de adâncime şi de suprafaţă ce duc la sfărâmarea stratului fertil al solului, strat prin care 

solul prezintă elemente nutritive şi materie oragnică. 

Măsuri ce pot fi luate pentru împiedicarea pierderilor sunt cultivarea unei vegetaţii cu rol protector 

ridicat, care contribuie atât la prezervarea calităţii mediului cât şi la împiedicarea de costuri 

suplimentare în protejarea mediului.  

În ceea ce priveşte solurile nisipoase (378 mii ha), problema pentru protecţia mediului o cauzează 

eroziunea eoliană şi fertilizarea unor suprafeţe care provoacă străpungerea în apele freatice a 

azotaţilor şi a fosfaţilor.  

O altă cauză a influenţei agriculturii asupra mediului o reprezintă solurile sărăturate (saline şi 

alcaline) care datorită defrişărilor excesive a pădurilor cât şi prin colmatarea albiei râurilor şi 

agravarea drenajului natural au dus la o concetraţia de săruri excesivă în apele freatice. 

Structura solului este de asemenea un factor important de luat în seamă în ceea ce priveşte impactul 

negativ. Trebuie să se ţină cont de caracteristicile naturale ale solului (conţinut mic de argilă, 

materie organică, calciu) dar şi să se aibă în vedere lucrările intensive asupra sa, de fertilizare 

crescută cu materie organică. 

Degradarea fizică a solului este cauzată în special de irigaţia şi drenajul incorrect, care împreună cu 

alte acţiuni inadecvate asupra solului, duc în cele din urmă la o creştere a nivelului de poluare a 

mediului înconjurător. 

Stabilitatea hidrică a solului reprezintă un process echilibrat, astfel că prin micşorarea sau mărirea 

excesivă a sa are ca şi consecinţe prăfuirea solului, întărirea, crustificarea, compactarea, mocirlirea, 

înnămolirea, crăparea sau eroziunea. La nivel naţional, statisticile arată că 49% din suprafaţa 

agricolă este sensibilă la destructurare, 28% la crăpare, 26% la fenomenul de eroziune, 23% la 

crustificare şi 28% la compactarea de suprafaţă. 

Un aspect pozitiv în reducerea efectelor negative asupra solului îl reprezintă lucrările de ameliorare 

şi de îmbunătăţire a fondului funciar correct executate şi bine întreţinute.  

Un factor important în degradarea solurilor îl reprezintă arăturile pe pante executate perpendicular 

pe curbele de nivel, ce duc la reducerea potenţialului de producţie şi schimbarea mediului exterior 

                                                           
9http://www.anpm.ro/files2/RaportStareaMediului_Cap09_Presiuni%20asupra%20mediul.pdf 
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prin ravenare, consecința finală este scoaterea terenului din zona agricolului şi trecerea lui la zona 

terenurilor neproductive. 

Îngrăşămintele reprezintă un factor poluator rezultat din gestionarea greşită a solului care are ca şi 

cauze mărirea excesivă terenurilor arabile în detrimentul terenurilor cu vegetaţie perenă (păşuni, 

fâneţe),  întrebuinţarea redusă a culturilor precum trifoiul şi lucerna pentru rotaţia culturilor 

agricole, cât şi suplinirea unor culturi valoroase şi mai puţin rentabile cu alte culturi de mare 

productivitate şi nu în ultimul rând prin folosirea unor utilaje grele de mare putere, care duc la 

deteriorarea structurii solului şi amplificarea procesului de degradare fizică.  

 

Concluzii cu referire la influențele practicilor agricole asupra mediului: 

• necultivarea terenurilor agricole contribuie la obținerea unor cantități mai reduse de produse 

agricole, dar are efecte favorabile asupra refacerii, în mod izolat, a biodiversității și reinstalarea 

ecosistemelor naturale, specifice fiecărei zone; 

• reducerea fenomenului de ardere a vegetației ierboase și a miriștilor pe terenurile agricole are un 

efect benefic asupra calității aerului; 

• reducerea semnificativă a efectivelor de animale, în special la porcine și păsări, are un efect 

favorabil asupra calității factorilor de mediu, permițând refacerea naturală a zonelor afectate de 

dejecțiile animaliere; 

• continuă să fie o problemă stocurile de deșeuri de pesticide existente într-o serie de unități 

agricole, din cauza lipsei fondurilor financiare necesare incinerării acestora; 

• insuficienta implicare a factorilor de decizie din unitățile agricole în ceea ce privește gestionarea 

altor tipuri de deșeuri rezultate din activitatea specifică; 

• irigarea terenurilor agricole se realizează pe o suprafață foarte redusă, în comparație cu suprafața 

amenajată, ceea ce duce în unele zone la accentuarea fenomenului de deșertificare.10 

Îngrăşămintele chimice şi utilizarea lor neadecvată sunt factori principali care conduc la acidifierea 

solurilor şi poluarea pânzei freatice şi a apelor de suprafaţă. Totodată, nerespectarea cu stricteţe a 

agrotehnicii antierozionale cât şi neexecutarea la timp a lucrărilor agrotehnice poate duce la 

deteriorarea calităţii solului şi la distrugerea structurii sale.  

 

                                                           
10http://www.anpm.ro/files2/RaportStareaMediului_Cap09_Presiuni%20asupra%20mediul.pdf 
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Agricultura durabilă poate fi definită ca utilizarea ştinţiifică, armonioasă, a tuturor componentelor 

tehnologice specifice: lucrările solului-terasarea, rotaţia culturilor, fertilizare, irigare, combaterea 

bolilor şi dăunătorilor inclusiv prin metode biologice, creşterea animalelor, stocarea, prelucrarea şi 

utilizarea reziduurilor rezultate din activităţile agricole etc, pentru realizarea unor producţii ridicate 

şi stabile, fără însă a afecta mediul înconjurător.11 

Secetele periodice afectează terenurile agricole, iar pentru diminuarea efectelor negative provocate 

sunt recomandate păstrarea perdelelor de protecţie forestiere, care au efect  reducerea procesului de 

eroziune. Pentru utilizarea durabilă a solului, trebuie îndeplinite cele trei funcţii ecologice ale 

acestuia: producţia de biomasă, filtrarea, tamponarea, transformarea materiei şi a apei pătrunse în 

sol, pentru asigurarea circuitului acestora în natură şi asigurarea habitatului pentru organisme. 

Starea mediului înconjurător şi utilizarea eficientă a resurselor naturale influențează creşterea 

economică, nivelul de trai şi calitatea vieţii populaţiei. În vederea utilizării durabile a solului, sunt 

necesare o serie de măsuri precum: diversificarea culturilor în vederea îmbunătăţirii şi conservării 

structurii solului; selectarea speciilor de plante care se potrivesc tipului de sol, climei şi care sunt 

rezistente la boli; utilizarea de materiale organice reziduale, provenite din sectorul zootehnic, în 

combinaţie cu îngrăşămintele minerale pentru asigurarea cu nutrienţi a culturilor, dar şi pentru 

conservarea stării de fertilitate a solurilor; utilizarea unor noi substanţe fertilizante şi folosirea pe 

scară largă a mijloacelor profilactice şi biologice de protecţie, limitând cât mai mult utilizarea 

substanţelor chimice pentru combaterea buruienilor şi dăunătorilor; utilizarea fertilizanţilor şi a 

pesticidelor potrivit potenţialului productiv a solului; efectuarea, în perioada optimă, a tuturor 

lucrărilor solului.12 

 

Industria 

Sectorul industrial şi presiunile sale asupra mediului înconjurător 

Toate ramurile economiei naţionale prezintă, conform strategiei dezvoltării durabile, un punct 

important asupra protecţiei mediului. Industria este principalul actor cu impact negativ pe care îl are 

asupra mediului, datorită numărului mare de poluanţi gazoşi, solizi şi lichizi, poluanţi ce sunt 

evacuaţi în aer, apă şi sol. Cel din urmă, solul este afectat în primul rând prin stocarea neadecvată a 

deşeurilor solide rezultate din procesele productive specifice industriei, dar şi prin depuneri acide 

sau lucrări de exploatare a resurselor prime necesare sectorului primar al economiei. Rezultatul 

                                                           
11http://www.anpm.ro/files2/RaportStareaMediului_Cap09_Presiuni%20asupra%20mediul.pdf 
12http://www.anpm.ro/files2/RaportStareaMediului_Cap09_Presiuni%20asupra%20mediul.pdf 
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valorificării de către industrie a resurselor naturale, a consumului de energie, a proceselor de 

producţie care generează factori poluanţi cât şi deşeuri, toate aceste activităţi reprezintă principal 

cauză a deteriorării mediului.  

Luarea măsurilor pentru prevenirea şi reducerea emisiilor în aer, apă şi sol cât şi managementul 

deşeurilor sunt obiectivele principale în obţinerea unui nivel înalt de protecţie a mediului. Astfel, 

este necesar să se asigure respectarea legislaţiei şi controlul activităţilor pentru protecţia mediului şi 

respectarea principiilor dezvoltării durabile.13 

În urma colaborării sectorului industrial cu mediul, s-au elaborat o serie de măsuri, după cum 

urmează: 14 

 să se prevină poluarea, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile; 

 să nu se producă nici o poluare semnificativă; 

 să se evite producerea de deșeuri, iar în cazul în care se produc deșeuri, ele să fie 

valorificate, iar dacă acest lucru nu este posibil tehnic sau economic, să fie eliminate, astfel 

încât să se evite sau să se reducă orice impact asupra mediului; 

 să se utilizeze eficient energia; 

 să fie luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor 

acestora; 

 să fie luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activității, să se evite 

orice risc de poluare și să se readucă amplasamentul la o stare satisfacătoare. 

 

Poluarea din sectorul industrial și impactul acesteia asupra mediului 

Impactul negativ al industriei asupra mediului se răsfrâng asupra calităţii aerului, a apei şi a solului, 

a generării deşeurilor. Respectarea legislaţiei şi a controlului reprezintă activităţi necesare pentru 

protecţia mediului şi a obiectivelor dezvoltării durabile.   

Calitatea aerului se bazează în principal pe modul de funcţionare a instalaţiilor IPPC cât şi pe limita 

valorilor de emisie sau a valorilor de prag, stabilite pentru poluanţi specifici: : pulberi, oxizi de sulf, 

oxizi de azot, metale grele (ex: zinc), compusi organici volatili (COV). Astfel, poluarea lui se 

datorează depăşirii acestor limite şi funcţionării neadecvate a instalaţiilor IPPC.  

                                                           
13 Directiva IPPC 2008/1/CE 
14Ordonanta de Urgenta nr. 152/2005 
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Calitatea apei şi a solului depinde în principal de vechimea instalaţiilor, de funcţionarea 

corespunzătoare a staţiilor de epurare/preepurare a apelor uzate tehnologice cât şi de eficienţa 

instalaţiilor de depoluare a aerului.  

La nivel judeţean, Galaţi reprezintă unul din centrele industriale de seamă ale ţării, cu activitate de 

43% în industrie şi construcţii, 38% în servicii şi 19% pe partea de agricultură, silvicultură şi 

exploatări forestiere. 

Aproximativ 55% din producţia de oţel a ţării aparţine industriei metalurgice din Galaţi, 55% din 

cea a producţiei de laminate şi 90,4% din productia de tabla si benzi laminate la rece. Peste jumătate 

din procuţia metalurigică este exportată. O astfel de activitate prezintă diverse influențe asupra 

mediului precum: emisiile în aer aer de SO2, NO2, CO, pulberi, apele uzate rezultate din procesul 

tehnologic, deseurile solide rezultate din procesul tehnologic (zgura, nisip de la formele de turnare). 

În ceea ce priveşte industria construcţiilor şi a reparaţiilor de nave, judeţul Galaţi se clasează pe 

primul loc datorită Şantierului Naval Galaţi, poziţionat pe malul Dunării, între oraş şi Zona Liberă. 

Dintre activităţile defăşurate, acestea sunt cele de proiectare, construcție, reparare şi vânzare de 

nave maritime şi fluviale. Astfel de activităţi prezintă presiuni asupra mediului prin gradul mare de 

ape uzate, emisii provenite de la operatiile mecanice de sablare, sudare, vopsire, finisarea navelor și 

deșeurile metalice și nemetalice revalorificabile, rezultate de pe urma proceselor tehnologice. 

În privinţa construcţiilor de maşini, judeţul Galaţi se poate lăuda cu Întreprinderea Mecanică Navală 

Galaţi (IMNG) şi Întreprinderea Mecano-Hidraulică (IMH), ELNAV si TREFO. Astfel de activităţi 

prezintă influențe asupra factorilor de mediul prin: deșeurile metalice rezultate din producția de 

serie și poluanți specifici rezultați în urma activității de acoperiri galvanice (IMH) sau turnătorie. 

Extragerea ţiţeiului şi a gazelor naturale dar şi a extracţiei argilei, nisipurilor şi a pietrişului 

(balastiere) sunt reprezentante ale industriei extractive a judeţului Galaţi. Un impact negativ asupra 

mediului îl pot avea datorită emisiilor de poluanţi din atmosferă, a celor din apele de suprafaţă şi 

subterane, a poluării solului datorită afectării calităţii şi schimbării categoriei de folosinţă dar şi prin 

afectarea vegetaţiei şi a poluării fonice.  

Cu privire la activitatea de navigaţie fluvială şi cea portuară, Complexul portuar este compus din 

Portul Comercial, Portul Mineralier, Portul Bazinul Noi şi Portul de Docuri. 60% din volumul 

transportului naţional este realizat de transportul fluvial, în ordine descrescătoare sunt ponderi 

deţinute de grupele: minerale brute sau prelucrate, minereuri de fier, otel, produse metalice, ciment 

și var nestins, materiale prefabricate pentru construcții, cereale și combustibili solizi. 
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Traficul portuar de mărfuri este divizat în transportul fluvial care deţine 80% din cantitatea totală de 

mărfuri încărcate şi descărcate şi traficul maritim care deţine doar 20%.  

Presiunile asupra mediului în astfel de activităţi sunt cauzate de creșterea riscurilor de accidente 

prin scurgerea de hidrocarburi în apele Dunãrii si în acvatoriile portuare, în timpul operațiunilor de 

încărcare-descãrcare, transbordare, manipulare și transportare a nave și impun asigurarea cu utilaje 

și echipamente pentru protecția mediului înconjurãtor si depoluarea în cazul poluării accidentale. 

Conform prevederilor privind protecţia mediului, în scopul prevenirii, ameliorării și reducerii 

poluării industriale, s-au întreprins următoarele măsuri: 

• acțiuni de control al conformării activităților desfășurate cu prevederile autorizațiilor integrate/ 

autorizațiilor de mediu emise, în scopul verificării : 

 aplicării măsurilor care asigură conformarea condițiilor de operare cu cerințele 

autorizațiilor integrate/autorizatiilor de mediu emise, inclusiv a măsurilor de 

minimizare a producerii de deșeuri și de utilizare eficientă a energiei; 

 stadiului realizarii la termenele prevazute a măsurilor de conformare, respectiv 

realizarea măsurilor de retehnologizare conform cerințelor domeniului controlului 

poluării industriale și Directivelor IPPC, IMA, COV solvenți; 

  modului de implementare a sistemului de management al deșeurilor; 

 modului de funcționare a sistemului de automonitorizare a emisiilor de poluanți în 

mediu; 

 modului de aplicare a recomandărilor celor mai bune tehnici disponibile în 

domeniul specific de activitate; 

 măsurilor care au fost luate pentru prevenirea accidentelor majore cu impact asupra 

sănatății populației și a mediului și limitarea consecințelor acestora.15 

Măsurile de prevenire ale impactului asupra calităţii apei şi a solului sunt completate de investiţii 

prin planurile de acţiuni şi se referă la:  

 modernizarea si retehnologizarea instalațiilor/stațiilor de preepurare/epurare a apelor uzate; 

 dotarea cu echipamente eficiente de reținere a poluanților specifici din apele uzate 

tehnologice și din emisiile în aer; 

 măsuri de conformare referitoare la ecologizarea terenurilor poluate din incintele industriale; 

 măsuri de minimizare a producerii de deșeuri; 

 extinderea colectării selective a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor de ambalaje;  
                                                           
15http://www.anpm.ro/files2/RaportStareaMediului_Cap09_Presiuni%20asupra%20mediul.pdf 
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 realizarea de amenajări specifice pentru depozitarea temporară (în condiții de siguranță 

pentru mediu și sănătatea populației) în vederea eliminarii/valorificarii integrale a deșeurilor 

periculoase generate/deținute de agenții economici. 

 adoptarea unor scheme/planuri de reducere a emisiilor de compuși organici volatili (COV) 

pentru instalațiile/activitățile care intră sub incidența Directivei COV solvenți. 

Un alt aspect privind prevenirea şi reducerea poluării industriale îl reprezintă controlul operatorilor 

economici în timpul alocat realizării lucrărilor ce fac parte din programele pentru conformare 

privind prevederile legale în comun cu Garda de Mediul locală sau regională. 

 

Energia 

Energia este unul dintre cei mai importanți factori ce prejudiciază mediul prin creșterea emisiilor de 

gaze cu efect de seră, prin poluarea mediului cu hidrocarburi, prin stocarea pe termen lung a 

deșeurilor nucleare, prin despăduririle în ritm alert, precum și prin alte fenomene.16 

 

Impactul sectorului energetic asupra mediului 

Schimbările climatice, degradarea mediului construit şi deteriorarea ecosistemelor naturale până la 

consecinţe asupra sănătăţii populaţiei reprezintă rezultate ale activităţilor de producere şi consum de 

energie, activităţi cu un impact considerabil asupra mediului înconjurător. Mediul este afectat de 

energie prin majorarea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin poluarea mediului cu hidrocarburi şi 

prin stocarea pe termen lung a deşeurilor nucleare sau prin alte activităţi.  

Poluarea provenită din activitatea energetică este responsabilă de existența poluanților în proportie 

de peste 50% la emisiile de metan si monoxid de carbon, 97% la emisiile de dioxid de sulf, 88% din 

emisiile de oxizi de azot, 99% la emisiile de dioxid de carbon17. Astfel, conservarea şi valorificarea 

eficientă şi ecologică a resurselor energetice trec pe primul loc în lista de priorități. 

Folosirea pe scară largă a combustibililor fosili a dus la fenomene cu impact considerabil asupra 

mediului, precum ploi acide şi încălzirea globală. Influența asupra mediului poate varia, în funcţie 

de tipul de energie folosit cât şi de eficienţa tehnologiilor implicate şi a tehnologiilor de control 

precum centralele electrice şi controlul emisiilor de gaze.  

 

 

 

                                                           
16http://www.anpm.ro/files2/RaportStareaMediului_Cap09_Presiuni%20asupra%20mediul.pdf 
17 Idem 
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Impactul consumului de energie electrica asupra mediului 

Energia generată - cea mai mare parte din ea - este rezultatul arderii de combustibili şi astfel are 

impact major asupra mediului, mai ales asupra atmosferei datorită emisiilor de gaze de combustie. 

În urma consumului de energie, ploile acide şi calitatea aerului împrună cu schimbările climatice şi 

rezervele de energie sunt printre cele mai serioase consecințe asupra mediului. Pe lângă acestea, un 

caz aparte îl reprezintă utilizarea energiei nucleare.  

În urma producerii şi consumului de energie sunt generate deşeuri miniere şi nucleare, care 

afectează mediul. Deasemena, poluarea cu petrol de la rafinăriile de coastă şi platformele petroliere 

sau transportul maritim sunt alte cauze ale poluării mediului marin. Unul din cele mai puternice 

deşeuri cu o durată de dezintegrare de sute de mii de ani îl reprezintă combustibilul nuclear uzat.  

Conform statisticilor, sectorul energetic, de-a lungul întregului proces de la producţie la consum 

degajă un procent de aproape 90% din emisiile poluante la nivel naţional. Pulberi (cenușa 

zburătoare, particule de cărbune, zgura, pamânt, funingine etc.); oxizi de sulf (SO2 si SO3); oxizi 

de azot (NO si NO2); oxizi de carbon; gudroane; hidrocarburi; acizi organici sunt principalii 

poluanţi rezultaţi în urma arderilor combustibililor fosili.  

Principalele măsuri ale politicii de energie referitoare la mediu se referă la reducerea impactului de 

mediu şi promovarea unui sistem energetic durabil. Principalele direcţii de actiune ale reducerii 

influențelor asupra mediului sunt substituirea energiilor poluante cu altele mai puţin poluante, 

implementarea tehnologiilor de reducere a emisiilor de gaze şi amplificarea eficacităţii energetice.  

De asemenea, un transfer de energie generată în centralele pe bază de carbine şi combustibil lichid 

către sursele cu emisie redusă de CO2, cât şi decarbonizarea combustibililor fosili sunt schimbări 

necesare la nivelul surselor de energie regenerabilă, având ca obiectiv atingerea de 12% din 

producţia de energie din aceste surse. 

 

Impactul extractiei de titei si gaze naturale asupra mediului 

Datorită hidrocarburilor gazoase şi a lichidurilor pierdute în timpul extracţiei, cât şi datorită 

transportului şi a depozitării ţiţeiului şi a produselor petroliere, factorii de mediu sunt atacaţi prin 

industria extractivă şi de prelucrare a ţiţeiului. Cauzele majore de impact asupra mediului le 

reprezintă principalele instalaţii din fluxul de exploatare, respective sondele de ţiţei şi parcurile 

separatoare. 

Prin contaminarea cu apă de zăcământ în zonele de extractive în special, dar şi datorită gazului de 

zăcământ eliminat în atmosferă, solul este factorul de mediul cel mai atacat. 

La nivel national, în prezent, rezervele de ţiţei şi gaze natural vor înregistra o reducere la aproape 

jumătate din cantitatea actuală până în 2020 de la 452 mlrd3 până la 272 mlrd m3. 
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Sursele potențiale de poluare a factorilor de mediu în cazul exploatarii zacamintelor de țiței și gaze 

sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 
Tabel. 3.20: Surse potenţiale de poluare 

Sursă potenţială de poluare Cauze potenţiale Factor de mediu 
afectat 

Sonde extractive ţiţei şi gaze - erupţii; 
- incendii; 
- deversări accidentale de ţiţei şi apă 

de zăcământ din beciul sondei; 

- sol; 
- ape freatice şi 

de suprafaţă; 

Sonde şi staţii de injecţie apă 
de zăcământ 

- fenomene de coroziune şi uzură ce 
conduc la fisurarea instalaţiilor şi 
deversări accidentale de apă de 
zăcământ; 

- sol; 
- ape freatice şi de 

suprafaţă; 

Parcuri de rezervoare şi 
separatare 

- incendii 
- deversări accidentale de ţiţei şi apă 

de zăcământ la vehiculare; 
- spargeri, fisuri decantoare; 
- depozitări necontrolate de deşeuri 

solide sau şlam; 

- sol; 
- ape freatice de 

suprafaţă; 

Conducte de amestec şi de 
pompare ţiţei, apă de 
zăcământ 

- fenomene de coroziune, uzură, ce 
conduc la fisuri, spargeri şi 
deversări accidentale de ţiţei şi apă 
de zăcământ; 

- sol; 
- ape freatice de 

suprafaţă; 

Staţie de tratare şi deposit 
ţiţei 

- incendii 
- deversări accidentale de ţiţei şi apă 

de zăcământ la vehiculare; 
- fenomene de coroziune, uzură, ce 

conduc la fisuri, spargeri şi 
deversări accidentale; 

- depozitări necontrolate de deşeuri 
solide sau şlam; 

- sol; 
- ape freatice de 

suprafaţă; 

Staţii comprimare, uscare, 
măsură şi predare gaze 

- incendii 
- spargeri, fisurări ale instalaţiilor ce 

conduc la deversări de apă de 
zăcământ; 

- depozitări necontrolate de deşeuri 
solide; 

- sol; 
- ape freatice de 

suprafaţă; 

Depozit slam - degradarea construcţiei ce 
conduce la infiltraţii de apă de 
zăcământ în sol; 

- depozitări necontrolate de şlam; 

- sol; 
- ape freatice de 

suprafaţă; 

Sursă: http://www.anpm.ro/files2/RaportStareaMediului_Cap09_Presiuni%20asupra%20mediul.pdf 
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Transporturile 

Impactul transporturilor asupra mediului. Emisii din transport 

Un rol important în dezvoltarea economico-socială a unui teritoriu dar în acelaşi timp şi unul dintre 

cei mai activi factori poluatori ai mediului înconjurător îl reprezintă transportul. Comparativ cu 

activitatea industrială şi cu implicaţiile asupra mediului, se poate spune că şi efectele poluanţilor 

proveniţi de la autovehicule este la fel de intensă. Efectele sunt prezentate prin poluarea ce are 

legătură cu circulaţia mijloacelor de transport, ca rezultat al emisiilor de substanţe poluante în urma 

consumului de combustibil, a zgomotului şi a antrenării particulelor de praf aflate pe carosabil cât şi 

prin antrenarea de pericole grave pentru mediu şi om, cauzate de lipsa securităţii transporturilor de 

persoane şi de mărfuri sau de conţinutul mărfurilor transportate ca de exemplu substanţe toxice, 

inflamabile.   

Printre consecinţele traficului, cele mai importante sunt cele din atmosferă, prin poluanţi gazoşi cât 

şi solizi asemenea particulelor cum ar fi: monoxidul de carbon (CO) dioxidul de carbon (CO2), 

oxizii de azot (NOx), hidrocarburi volatile (COV), dioxid de sulf (SO2) si compusi ai plumbului 

(Pb). Pătrunderea poluanţilor în atmosferă, combinată cu condiţiile meteorologice duc la o serie de 

reacţii fotochimice, ce contribuie la formarea ozonului de atmosferă joasă, care reprezintă una din 

cele mai periculoase noxe cu atac asupra sănătăţii prin dificultăţi în respiraţie şi afecţiuni 

pulmonare.  

Nivelul de concentrare al poluanţilor este dependent de o serie de factori cum ar fi:  

 intensitatea traficului și tipurile de autovehicule, respectiv numărul de porniri, numărul de 

staționări; 

 configurația terenului, vânturile dominante, înălțimea și omogenitatea clădirilor care-l 

mărginesc; 

 condițiile meteorologice care contribuie la dispersia poluanților. 

Din punct de vedere al traficului aerian, impactul asupra mediului este produs de zgomotele şi 

vibrațiile din vecinătatea aeroporturilor. Poluarea fonică este produsă în cea mai mare parte de 

transportul terestru aerian şi de cel feroviar.  

Introducerea unui sistem eficient şi flexibil de transport reprezintă un obiectiv principal în ceea ce 

priveşte dezvoltarea economică şi creşterea calităţii vieţii. Restructurarea sistemului de transport şi 

asigurarea funcţionării acestuia cu scopul realizării unui sistem de transport omogen conectat 

structural la reţelele de transport naţionale şi europene reprezintă măsura principală a politicii de 

transport.  

Efectele negative ale traficului rutier sunt considerate poluarea aerului cu gaze acide, substanţe 

organice, metale toxice şi cancerigene, poluarea fonică datorită vibraţiilor, având efecte asupra 
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organismelor umane şi animale, generarea de deşeuri specifice urmate de lipsa unor soluţii de 

eliminare a acestora, poluarea solului, subsolului şi apelor de suprafaţă cu poluanţi antrenaţi de pe 

carosabil de către apele pluviale şi secţionarea habitatelor naturale.  

Una din măsurile viabile în reducerea poluării fonice îl reprezintă crearea de perdele verzi de 

protecţie a căilor rutiere şi feroviare intravilane care conduc la diminuarea disconfortului creat de 

zgomotul urban cât şi îmbunătăţirea calităţii aerului. Una din cele mai eficace măsuri de 

îmbunătăţire a aerului şi de diminuare a activităţii poluatoare în ceea ce priveşte transportul îl 

constituie încercarea de adaptare la un mod de transport ecologic cât şi la dezvoltarea transportului 

feroviar, mai ales pe termen scurt şi mediu.   

 

Turismul  

Un domeniu însemnat în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă a regiunii Sud - Est îl reprezintă 

turismul, sector ce constituie o prioritate la nivelul comunităţii. În urma dezvoltării turismului, se 

creează o paralelă a unui echilibru între solicitarea turistică şi capacitatea de absorbţie a acesteia de 

mediul înconjurător. Capacitatea turistică de vizitare şi calitatea turistică a zonelor verzi, plajelor, 

parcurilor zootehnice, oglinzilor de apă şi chiar şi a centrelor culturale, a monumentelor istorice şi 

de arhitectură ating cote maxime, iar însuşirile lor naturale se deteriorează. Principalele forme de 

turism în relaţie strânsă cu mediul sunt: ecoturismul, agroturismul, turismul cultural, rural, de 

sănătate, afaceri, sportiv, de sejur şi de tranzit, etc.  

Presiunile turismului asupra factorilor de mediu sunt manifestate în primul rând prin folosirea 

intensivă a apei şi a terenurilor pentru activităţi turistice de recreere, prin furnizarea şi utilizarea 

reusrselor de energie cât şi prin schimbările cadrului natural rezultate în urma realizării 

infrastructurii. Un al impact negativ îl are şi poluarea aerului şi depozitarea deșeurilor cât şi 

distrugerea vegetaţiei prin compactarea şi impermeabilizarea solurilor, cât şi tulburarea faunei şi a 

populaţiei din zonă prin poluarea fonică. Impactul asupra mediului prin creşterea numărului de 

turişti şi prin dezvoltarea necontrolată a formelor de turism au condus la o serie de efecte 

concretizate prin colectarea apelor uzate provenite de la unităţile turistice, poluanţii ce provin din 

transport cât şi emisiile de pluanţi de la centralele termice. La toate acestea se adaugă şi 

comportamentul neadecvat al turiştilor faţă de valorile patrimoniului.  

O latura pozitivă care ar putea fi evidenţiată, în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului ar putea fi 

îmbogăţirea arhitecturală şi peisagistică, apariţia de zone protejate, reconstrucţia ecologică şi 

dezvoltarea socio-economică.  

Din punct de vedere turistic, judeţul Galaţi prezintă potențial prin numeroasele monumente şi situri 

arheologice, rezervaţii naturale şi ansambluri bisericeşti, cât şi prin numeroasele parcuri cu valoare 
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dendrologică, amenajate peisagistic. Turismul rural şi agroturismul sunt două din formele de turism 

cu potenţialul cel mai ridicat pentru dezvoltarea judeţului Galaţi. În ceea ce priveşte agroturismul, 

Lieşti şi Nicoreşti se evidenţiază prin valoarea obiceiurilor gospodăreşti şi folclorice şi a 

meşteşugurilor vechi.  

Consecinţele negative asupra mediului înconjurător sunt determinate şi de turism, la fel ca orice altă 

activitate umană, prin presiunea directă a turiştilor asupra peisajului sau asupra altor obiective 

turistice, cât şi prin concepţia greşită de valorificare a unor puncte şi obiective turistice.  

Conform studiului “Presiuni asupra mediului”, elaborat de Autoritatea Națională pentru Protecția 

Mediului, impactul turismului asupra mediului este determinat de:  

 circulaţia turistică necontrolată în zone sau la obiective turistice aflate în afara traseelor 

marcate, ducând la distrugerea vegetaţiei, florei şi faunei; 

 dezvoltarea nesistematizată a localităţilor ajungându-se până la o urbanizare a staţiunilor, 

 supradimensionarea staţiunilor din punct de vedere al capacităţilor de primire şi tratament, 

 schimbarea parametrilor fizici şi chimici a resurselor terapeutice şi a nămolurilor terapeutice  

 inexistenţa în mediul rural a staţiilor de epurare pentru apele uzate, a gropilor ecologice 

pentru deşeuri şi a protecţiilor realizate împotriva inundaţiilor; 

 puternice influenţe asupra mediului acvatic în zona staţiunilor turistice de pe litoralul 

românesc dar şi în Delta Dunării; 

 degradarea totală sau parţială a peşterilor datorită amenajării lor spre vizitare, executate fără 

a respecta tehnica ştiinţifică a unor astfel de lucrări,  

 pătrunderea turismului automobilistic în staţiunile turistice.  

 

Problemele de mediu, din punctul de vedere al promovării dezvoltării social- economice, trebuie 

integrate în planificarea şi dezvoltarea regională, şi deasemenea, reprezintă un domeniu 

primordial privind cooperarea transfrontalieră. Poluarea aerului, a apelor precum şi impactul 

principalelor proiecte de infrastructură din regiunile frontaliere nu prezintă o limită exactă, 

numai până la nivelul graniţelor naţionale. De aceea, strategiile şi obiectivele din regiunile 

transfrontaliere trebuie să ţină cont de relaţiile dintre mediu şi dezvoltarea economică împreună 

cu alte activităţi de dezvoltare cum ar fi dezvoltarea turismului, prin adoptarea unei strategii 

comune.  
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4.3. Capacitatea instituțională de administrare a mediului natural, în condițiile dezvoltării 
socio – economice a județului 

 
4.3.1. Măsuri de îmbunătățire a educației civice și ecologice a populației în județul Galați.  

“Avem nevoie de o modalitate de gândire substanțial diferită, pentru ca omenirea să 

supraviețuiască.” Albert Einstein 

Educația este un transfer interpersonal de idei, abordări şi date considerate a fi fundamental 

relevante pentru o viața umană armonioasă; aceste informații sunt prezentate şi preluate într-un 

cadru formal (şcoală, facultate) sau non-formal (discuții personale etc). Cât priveşte ecologia, ea 

este ştiința interrelațiilor ecosistemice dintre organisme vii şi mediul abiotic, o ştiință sintetică 

focalizată pe înțelegerea integrată a proceselor din mediul nostru. Educația ecologică devine astfel 

încercarea transferării unor moduri de gândire pragmatică privitor la ecosisteme, specii, populații 

inclusiv umane, înțelese în contextul lor evolutiv, în transformările petrecute în plan spațial şi 

temporal. Totodată, pe lângă partea ştiințifică/ eminamente pragmatică, educația ecologică are şi 

aspecte filosofice, legate de etică, legate de educație civică, moralitate, axiologie etc, toate acestea 

contribuind la poziționarea individului uman în cadrul societății, în cadrul larg al civilizației şi al 

ecosferei. 

Uniunea dintre educația civică și educația ecologică este dată în primul rând de educația 

primită de fiecare individ încă din scolile primare, însă o dată cu trecerea timpului trebuie să 

înțeleagă importanța protejării mediului. Educatia civicăa îincurajeaza dezvoltarea tinerilor ca 

cetateni activi si responsabili. Prin educația civică și ecologică se contribuie o înțelegere mai 

profundă a conexiunii dintre acțiunile noastre (individuale sau de grup, la nivel social), şi 

schimbările mediului nostru de viață (actual şi în viitor). 

În cadrul activităților de educație ecologică și civică pe lângă înțelegerea fenomenelor 

derulate în ecosisteme, a interrelațiilor dintre om şi mediul de viață, este necesar a se insista asupra 

dezvoltării capacității analitice şi sintetice, a gândirii critice raționale, a utilizării argumentației 

logice, a capacității de analiză a datelor şi de rezolvare de probleme, a creativității şi independenței 

în gândire, a dezvoltării capacității de comunicare, a muncii în echipă, a simțului artistic/ estetic şi a 

fundamentului etic/ moral etc. Se întăreşte astfel capacitatea de analiză, sinteză, conştientizare a 

problemelor şi încercarea găsirii de soluții la problemele de mediu.  

 Trebuie să existe o întrepătrundere între activitățile teoretice şi cele practice, care să se 

susțină reciproc, pentru a putea progresa rapid în înțelegerea naturii şi în regândirea abordării 

noastre față de natură şi societate. Diversitatea modurilor de realizare a celor 2 tipuri de educație 



INTERACȚIUNEA MEDIULUI CU ACTIVITĂȚE ECONOMICO-SOCIALE                                                                 
LA  NIVELUL JUDEŢULUI GALAŢI 

284 
 

este extraordinar de mare, de la orele din învățământul obligatoriu la transferul informației prin 

scoală, mass-media, cursuri/ traininguri, activități artistice, ecoturism etc.  

Actualitatea ecologiei este dată de problemele majore cu care civilizația umană globalizată se 

confruntă în ultima perioadă, mai cu seama cele legate de: 

 1. creşterea exponențială a populației umane,  

2. creşterea impactului de mediu produs de o economie din ce în ce mai mare.  

Problema resurselor finite, atât a materiilor prime, cât a energiei fosile accesibile, problema 

poluării de diferite tipuri, a schimbărilor climatice, a declinului biodiversității globale, a 

deşertificării, a scăderii suprafețelor acoperite de pădure, samd, toate sunt chestiuni fundamentale în 

dezbaterea privind viitorul civilizației noastre. 

 

Obiectivele educației ecologice 

Obiectivele educaţiei de mediu în toată lumea sunt asemănătoare: să menţinem şi să 

îmbunătăţim calitatea mediului, să prevenim problemele mediului în viitor. Pe de o parte, educaţia 

de mediu înseamnă informarea şi sporirea cunoştinţelor elevilor despre mediul înconjurător. Elevii 

învaţă despre încălzirea globală, deşeuri solide şi alte probleme ale mediului, despre ecologie şi 

cum „funcţionează” pământul, despre urmările degradării mediului şi învaţă care este rolul lor în 

crearea şi prevenirea problemelor mediului. Pe de altă parte, educaţia de mediu sporeşte 

conştientizarea problemelor şi înţelegerea valorilor personale prin „descoperirea” atitudinii şi 

înţelegerii, ajutându-i pe elevi să-şi evalueze şi să-şi clarifice sentimentele în ceea ce priveşte 

mediul şi cum contribuie la problemele acestuia. Ajută fiecare persoană să înţeleagă faptul că 

oamenii au valori diferite, iar conflictele dintre acestea trebuie abordate pentru a preveni şi rezolva, 

în final, problemele de mediu. 

Educaţia de mediu este şi practică, în sensul învăţării unor lucruri cum ar fi plantarea unui 

copac până la reducerea consumului sau cum să trăim producând un impact negativ cât mai mic 

asupra mediului. Şi, în final, educaţia mediului accentuează abilităţile de a acţiona ca cetăţean – de 

la scrierea efectivă a unei scrisori până la influenţarea consiliilor locale sau a oamenilor politici de 

stat şi a instituţiilor internaţionale. 

În mod specific, educaţia de mediu accentuează aceste cinci obiective: 

• Conştientizarea: ajută elevii să capete o înţelegere şi sensibilitate faţă de întreg mediul şi 

problemele lui; le dezvoltă abilitatea de a pricepe şi de a deosebi stimulentele, de a procesa, rafina şi 

extinde aceste percepţii; contribuie la folosirea acestor abilităţi noi în mai multe contexte. 
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• Cunoaşterea: ajută elevii să capete o înţelegere de bază privind funcţionarea mediului, 

interacţiunea oamenilor cu mediul şi despre cum apar şi cum pot fi rezolvate problemele legate de 

mediu. 

• Atitudinea: ajută elevii să capete un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu, 

motivaţia şi devotamentul de a participa la menţinerea calităţii mediului. 

• Deprinderi: ajută elevii să capete abilităţile necesare identificării şi investigării problemelor 

mediului şi să contribuie la rezolvarea problemelor acestuia. 

• Participarea: ajută elevii să capete experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor 

dobândite, în vederea unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce la rezolvarea 

problemelor mediului. 

Reciproc educația civică necesită aptitudini cum sunt gândirea critică şi aptitudini de 

comunicare, şi  

abilitatea şi dorinţa de a participa în mod constructiv în domeniul public, inclusiv în procesul de 

luare a deciziilor prin intermediul activitățiilor de zi cu zi. Se evidenţiază un sentiment de 

apartenenţă la societate la diverse nivele, un respect al valorilor democratice şi al diversităţii, 

precum şi un sprijin pentru progresul durabil, drept componente integrate ale competenţelor civice.  

Educaţia civică se referă la aspectele învăţământului la nivel şcolar menite  să pregătească 

elevii pentru a deveni cetăţeni activi, asigurându-se că aceştia au cunoştinţele, abilităţile şi 

atitudinile necesare pentru a contribui la dezvoltarea şi bunăstarea societăţii în care trăiesc. Acesta 

este un concept vast, care cuprinde nu numai predarea şi învăţarea la clasă, dar şi experienţe 

practice dobândite de-a lungul vieţii şcolare şi prin intermediul activităţilor în societatea extinsă. 

În ceea ce privește trăsăturile educaţiei civice în curriculele naţionale ale tuturor statelor, 

educaţia civică este parte a curriculei naţionale în toate statele. Este predată în şcoli prin intermediul 

a  trei abordări principale: ca disciplină de sine stătătoare, ca parte a unei alte discipline sau 

domeniu de  învăţare sau ca dimensiune inter-curriculară. Cu toate acestea, de multe ori este 

utilizată o combinaţie  a acestor abordări. Douăzeci de state sau regiuni alocă o disciplină 

obligatorie separată educaţiei  civice, uneori începând de la nivel primar, dar cel mai adesea de la 

nivel secundar. Durata de timp  pentru care educaţia civică este predată drept disciplină distinctă 

diferă considerabil între state, variind  de la 12 ani în Franţa până la un an în Bulgaria şi Turcia. 

Pentru a observa legătura între cele două elemente: educație civică și ecologică, obiectivele 

europene care includ promovarea sau sprijinirea elevilor în dobândirea cunoştinţelor sau 

dezvoltarea atitudinilor sau  aptitudinilor în următoarele domenii: 

1. Instituţii sociale, politice şi civice  

2. Respectul pentru mediu şi protejarea acestuia 
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3. Apărarea propriului punct de vedere  

4. Rezolvarea conflictelor  

5. Drepturile şi responsabilităţile cetăţenilor  

6. Participarea în comunitatea locală  

7. Gândirea critică şi independentă  

8. Participare la viaţa şcolară  

9. Strategii eficiente pentru a combate rasismul şi xenofobia  

10. Implicarea politică viitoare 

Drept urmare, există o legătură strânsă între valori, convingeri, atitudini şi dezvoltarea unei 

etici a mediului înconjurător. 

 

Predarea educației civice 

Când educaţia civică este predată ca disciplină distinctă, este prevăzută mai adesea la nivel 

secundar  decât la nivel primar. Numărul de ani şcolari pe care îi acoperă variază considerabil de la 

un stat la  altul, acesta fiind între unul şi doisprezece ani. În unele cazuri, şcolile pot decide ce 

abordare specifică  să folosească când oferă educaţia civică. Recomandările pentru timpul de 

predare alocat educaţiei civice există în principal acolo unde este  predată ca disciplină de sine 

stătătoare. Timpul de predare variază semnificativ de la un stat la altul şi  a reprezentat obiectul 

unor modificări recente, reflectându-le pe cele realizate în cazul abordărilor de  predare, cum este 

importanţa crescută acordată temelor inter-curriculare. 

Educaţia civică nu se desfăşoară într-un vid. Elevii încep să se familiarizeze cu valorile şi 

principiile  procesului democratic prin intermediul experienţelor lor în primele comunităţi în care 

sunt membri  activi – clasa şi şcoala lor. Prin urmare, este important ca aceste experienţe să reflecte 

procesul  democratic şi să ofere tinerilor aptitudinile şi abilităţile necesare pentru participarea 

eficientă la viaţa  comunitară. În acest scop, sistemele educaţionale europene au înfiinţat structuri 

interne de  administrare şcolară care sunt favorabile incluziunii, permiţând reprezentarea tuturor 

secţiunilor  comunităţii şcolare şi dându-le posibilitatea elevilor şi studenţilor să participe în mod 

activ. 

În general, curriculele educaţiei civice din statele europene acoperă o gamă vastă şi 

cuprinzătoare de  obiective, cunoştinţe şi aptitudini. Obiectivele cel mai des recomandate în 

curriculele naţionale în  cadrul tuturor nivelelor şcolare se referă la „dezvoltarea valorilor, 

atitudinilor şi comportamentelor”.   

Cea mai puţin recomandată este „participarea activă şi implicarea elevilor în şcoală şi la 

nivelul  comunităţii”, care este abordată mai des la nivel secundar, decât la nivel primar. Începând 
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cu nivelul primar, elevii trebuie să asimileze cunoştinţe în domenii variate şi diferite  referitoare la 

educaţia civică. De exemplu, printre cele mai recomandate teme sunt „sistemul naţional  socio-

politic”, „valorile democratice” şi „toleranţă şi anti-discriminare”. În plus, aproape toate statele  

recomandă ca la un nivel educaţional, elevii să dobândească aptitudini civice, sociale, de 

comunicare  şi interculturale pentru a le permite să devină cetăţeni în toată puterea cuvântului şi 

responsabili. 

Elevii şi studenţii ai căror părinţi se implică activ în comunitatea şcolară şi  participă la 

conducerea şcolii dobândesc competenţe mai solide în ceea ce priveşte interacţiunea cu  semenii lor, 

profesorii şi comunitatea în care trăiesc. 

Cel mai uzual rol pentru elevi este cel consultativ. Acolo unde există consilii ale claselor, 

principalele  funcţii ale reprezentanţilor clasei cuprind, de obicei: participarea la dezvoltarea unui 

plan educaţional al clasei; convenirea regulilor care guvernează activităţile zilnice la clasă; 

organizarea activităţilor extra-curriculare; şi luarea deciziilor privitoare la achiziţionarea 

materialelor de studiu, cum sunt manualele şi softurile. Cu toate că practicile diferă, reprezentanţii 

elevilor mai degrabă tind să împartă competenţele consultative cu ceilalţi membri ai consiliilor 

claselor – în general profesori şi părinţi, decât să exercite un rol decizional. Reprezentanţii clasei 

sunt mai puţin implicaţi în exercitarea altor funcţii legate de conducerea clasei, cum sunt deciziile 

privind suspendarea sau exmatricularea elevilor, prevederea unor lecţii opţionale şi stabilirea unor 

criterii de evaluare pentru elevi. 

Unele state au dezvoltat programe naţionale destinate consolidării participării elevilor la 

conducerea şi la luarea deciziilor din şcoală. Exemple semnificative sunt programele de formare 

pentru lideri ai organismelor de auto-conducere ale elevilor organizate în Letonia, „Programul 

Democra-Şcoală” adoptat în Regatul Unit al Marii Britanii (Irlanda de Nord), şi proiectul pilot axat 

pe creşterea capacităţii Consiliilor de Elevi din Scoţia. Acestea, şi alte programe similare, sunt 

menite să îmbunătăţească performanţa consiliilor de elevi prin stimularea cooperării efective între 

diversele părţi implicate în procesul decizional intern, cum sunt profesorii, părinţii şi elevii. 

Pentru a se dezvolta un individ în ceea ce privește educația civică, va trebui să se facă multe 

activități cu implicare a elevilor, studenților dar și a părinților pentru a putea realiza interconexiuni 

civice implicit morale care vor ajuta la dezvoltarea noilor caractere. Toate acestea activități trebuie 

realizate împreună cu activitățile de protecția mediului, pentru ca indivizii să poată înțelege că 

spiritul civic ține seama și cei din jur, implicit mediul înconjurător pe care trebuie să îl păstrăm și 

pentru generațiile viitoare. 

În continuare sunt descrise metode și modalități de predare a educației ecologice. 
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Metode de predare a educației ecologice 

Mulţi dintre elevi şi familiile lor pot fi direct sau indirect responsabili pentru problemele de 

mediu pe care elevii le investighează. De exemplu, în oraşe mari, mulţi dintre părinţii elevilor, 

probabil, lucrează în fabrici care poluează aerul şi apa. Şi lângă păduri, poate unii dintre elevii şi 

familiile sau rudele lor s-ar putea să joace un rol în problema braconajului şi a tăierii excesive de 

copaci. Cu toate că n-ar trebui să evitaţi să discutaţi problemele de mediu din cauza acesta, trebuie 

să fiţi atenţi atunci când „învinuiţi” pe cineva şi este necesar să găsiţi cea mai bună cale de a 

prezenta anumite probleme. 

Unul din scopurile programului de educaţie a mediului este să ajuţi elevii să-şi dezvolte 

capacitatea de a gândi – atât critic cât şi creativ. Un elev care ar putea face parte într-o zi din 

consiliul local va fi cel mai eficient dacă el sau ea va putea să cântărească bine opţiunile, să 

identifice alternativele, să comunice, să pună întrebările corecte, să analizeze sugestiile cetăţenilor, 

şi să ia decizii. La fel poate fi pentru un elev care ar putea fi într-o zi proprietar de pământ care 

încearcă să decidă cum să-şi administreze pământul sau pentru un cetăţean căruia i se cere să se 

implice intr-o problemă care afectează mediul şi comunitatea. 

Educaţia de mediu cultivă şi un sistem de valori. Deoarece copiii se maturizează, sistemul de 

valori pe care ei îl promovează influenţează opţiunile şi deciziile pe care ei le iau referitor la toate 

aspectele vieţilor lor, inclusiv problemele de mediu. Valorile aduc de asemenea consistenţă vieţii 

unei persoane, ceea ce o ajută să realizeze un concept mai bun despre sine. 

Ca răspuns la noua prioritate politică mondială, sistemele de învăţământ au acţionat cu 

promptitudine, lărgindu-şi aria de cercetare, prin promovarea de noi concepte şi de adaptare a 

conţinutului termenului de educaţie a mediului. Astfel au apărut concepte noi, precum: educaţia în 

perspectiva ecologică, educaţia pentru conservarea naturii, concepte care încearcă să rezolve o 

serie de probleme şi care reconsideră procesul şi scopul educaţiei prin faptul că omul nu poate 

exploata la nesfârşit şi fără urmări resursele planetei.  

Una din problemele sistemului de învăţământ preuniversitar este dată de întrebarea: cine 

poate preda educaţia ecologică în grădiniţe, şcoli sau licee? Cu certitudine, profesorii de ştiinţe ale 

naturii şi geografie sunt specialişti în acest domeniu. Însă, la ora actuală se pot implica şi cadrele 

didactice cu alte specializări (matematică, fizică, chimie, limba maternă, religie, desen, sport etc.) 

dar şi membrii ONG-urilor de mediu, din fundaţii sau asociaţii pentru acţiuni ecologice, care doresc 

şi sprijină promovarea educaţiei ecologice. Acest proces necesită cunoaşterea şi însuşirea un volum 

considerabil de informaţii despre mediu, înţelegerea conexiunilor dintre mediul ambiant, mediu 

natural, mediu înconjurător şi influenţa (pozitivă sau negativă) a factorului antropic, realizarea de 

programe viabile în vederea susţinerii educaţiei ecologice.  
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Astfel, se apreciază că educaţia ecologică nu poate fi integrată într-o singură arie de 

cunoaştere, ci fiind un proces complex, necesită implicarea specialiştilor şi cercetătorilor din 

diferite domenii, adică o abordare interdisciplinară.  

Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate şcolară, activităţi ştiinţifice, 

artistice, practice, sportive sau religie. Din multitudinea formelor de manifestare menţionăm: 

observaţii în natură, experimente, povestiri ştiințifice, desene, plimbări, drumeţii, excursii, vizionare 

de diapozitive sau expuneri activităţi, jocuri de mişcare instructiv - distractive, labirinturi ecologice, 

vizitarea muzeelor, expoziții, spectacole, vizionari de emisiuni TV cu specific educaţional, 

concursuri. 

Pot fi abordate diferite teme în funcție de subiectul propus "Să ocrotim natura", "Poluarea în 

diferite anotimpuri", "Ce se întâmplă iarna cu plantele și animalele?", "Ce ştim despre pădure?" 

"Natura se trezeşte la viaţă", "Copac tânăr, copac bătrân", "Ce ne învaţă natura?", "S.O.S. natura...", 

"Culorile și sănătatea", "Aspectul cartierului meu, satului meu", "Curiozități ecologice", "Pământul, 

planeta vie", "Măşti și costume ecologice", etc. Procesul de învăţare adoptat va fi  susţinut de 

materiale didactice variate, mijloacele audio-vizuale, aplicaţii de teren, utilizate în practica educaţiei 

ecologice. Pe de altă parte, educaţia ecologică sporeşte conştientizarea problemelor şi înţelegerea 

valorilor personale prin „descoperirea” atitudinii și înţelegerii, ajutându-i pe elevi să-şi evalueze şi 

să-şi clarifice sentimentele în ceea ce priveşte mediul și cum contribuie la problemele acestuia.  

Ajută fiecare persoană să înţeleagă faptul că oamenii au valori diferite, iar conflictele dintre 

acestea trebuie abordate pentru a preveni și rezolva, în final, problemele de mediu. Educaţia de 

mediu este și practică, în sensul învăţării unor lucruri cum ar fi plantarea unui copac până la 

reducerea consumului sau cum să trăim producând un impact negativ cât mai mic asupra mediului. 

Metodele și tehnicile folosite în educaţia ecologică sunt adaptate în funcţie de grupele de 

vârstă ale copiilor (preşcolari, şcolari sau liceeni), fiind grupate în patru categorii: 

a. Metode de comunicare: orală (pozitive, interogative, rezolvarea problemelor); scrisă 

(consultarea manualelor și analiza pe text); vizuală (limbajul cuvântului, imaginii, sunetului); de 

comunicare interioară (bazate pe limbajul intern). 

b. Metode de explorare sistematică a realităţii obiective: directă (observaţia sistematică, 

cercetarea documentelor, studiul de caz) și indirectă (demonstraţia, modelarea etc.). 

c. Metode fundamentate pe acţiune practică: externă, reală (exerciţiul în aer liber, lucrările 

practice, activităţi creative) şi fictive sau simulare (jocuri didactice, jocuri de simulare). 

d. Instruirea informaţională: instruirea cu ajutorul calculatorului (lecţiile interactive prin 

programul AEL-Advanced eLearning); simularea unor procese şi fenomene naturale în 

laboratoarele şcolare sau în cadrul lecţiilor AEL; folosirea hărţilor interactive și a imaginilor 
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satelitare etc. Toate aceste metode deservesc învățării, cunoaşterii și utilizării noţiunilor de mediu în 

descrierea și explicarea unor fenomene obiective și a relaţiilor din mediul natural, dezvoltarea 

spiritului de observare, investigare și cercetare la elevi și formarea unui set de valori pozitive faţă de 

mediu şi a motivaţiei de a participa la menţinerea calităţii mediului. 

 
Activități de educație ecologică :„THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY”  

„Gândiţi global, acţionaţi local” a spus autorul şi istoricul Rene Dubois. Această frază este un 

mod sugestiv de a reaminti elevilor şi studenților că problemele de mediu sunt globale în scop, dar 

sunt abordate, cel mai efectiv, la un nivel local sau individual. Fraza aceasta subliniază cât de critic 

este pentru elevi să-şi examineze purtarea lor şi să înţeleagă cum acţiuni individuale pot influenţa 

probleme globale. Deşi este important pentru elevi să înţeleagă natura problemelor mediului la nivel 

internaţional, naţional şi regional, adesea cele mai efective programe de educaţia mediului ajută 

elevii să înţeleagă cum acţiunile lor la nivel local pot duce sau pot ajuta la prevenirea şi rezolvarea 

problemelor de mediu. 

Educația ecologică începe, sau ar trebui să înceapă, din frageda copilărie aşa că activitățile de 

educație ecologică ar trebui să înceapă din grădiniță. Una din activități ar fi plantarea de flori, pomi 

şi/sau arbuşti în curtea grădiniței de către copii împreună cu cadrele didactice şi părinții sau bunicii. 

Această activitate se poate face în grădinițele din municipiul Galați cât şi în tot județul. Împreună cu 

materialele necesare (plantele, hârleţele, stropitorile, pământul, mănuşile de protecție etc) şi după 

atragerea atenției asupra normelor copiii şi părinții vor fi împărțiți în echipe şi se vor apuca de 

lucru. Forma de evaluare este evaluarea frontală, prin discuţii purtate atât cu părinţii, cât şi cu 

copiii.  

Activităţile de educaţie ecologică ajută copiii să manifeste sensibilitate faţă de întreg mediul 

şi problemele lui, ajută copiii să înţeleagă funcţionalitatea mediului, interacţiunea oamenilor cu 

mediul şi despre cum pot fi rezolvate problemele legate de mediu, copiii dobândesc valori şi 

sentimente de grijă faţă de mediu. Prin antrenarea copiilor în diferite acţiuni de educaţie ecologică, 

grădiniţa alături de familie contribuie la formarea unui comportament şi a unei culturi ecologice.  

Sunt necesare activități ecologice care să marcheze zile importante ale mediului cum ar fi: 

 Ziua Mondială a Apei,  
 Ziua de Acţiune pentru Climă, 
 Luna Pădurii, 
 Ziua Păsărilor şi Arborilor, 
 Ziua Mondială a Habitatului,  
 Ziua Europeană a Parcurilor Naționale in special pentru clasele I – VIII, pentru liceu şi 

studenți.   
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Pentru Ziua Mondială a Apei ar trebui o activitate de cercetare pentru a afla mai multe despre 

apă, resursă epuizabilă şi riscul contaminării acesteia prin generarea de deşeuri solide, prin emisii 

atmosferice şi trafic.  

Modalităţi de realizare: 

Grupul de lucru format din elevii implicaţi în proiect, însoţiţi de cadrele didactice se vor 

deplasa la cursul de apă specificat cu scopul de a determina calitatea apei prin identificarea 

macronevertebratelor. Elevii vor fi repartizaţi în echipe şi vor preleva probe de apă şi biologice în 

mai multe puncte ale cursului apei formând astfel staţii de lucru. Rezultatele obţinute în urma 

prelucrării informaţiilor vor fi analizate şi consemnate într-un chestionar realizat de profesori. 

Formularul completat va conţine informaţii despre habitat, despre macronevertebratelor separate din 

prelevarea probelor de apă şi informaţii cu privire la rezultatele obţinute în urma testelor chimice 

efectuate în urma prelevării probelor de apă. În urma analizei datelor colectate se vor formula 

concluzii cu privire la duritatea apei. Cu ocazia activităţii de monitorizare a calităţii apei elevi vor 

realiza şi o ecologizare a zonei. 

 Pentru realizarea acestei activităţi se poate organiza o excursie care să aibă ca finalitate 

observarea calităţii apei sau se poate organiza un simpozion prin care elevii şi profesorii vor fi 

informaţi despre importanţa calităţii apei asupra calităţii vieţii. Elevii şi studenții din municipiul 

Galați pot lua probe din Dunăre, Siret şi Prut. Elevii din Şendreni, Braniştea, Vasile Alecsandri, 

Tudor Vladimirescu, Lieşti, toate comunele din partea de vest pot lua probe din râul Siret iar cei din 

Vânători, Frumuşița, Fântânele, comunele din partea de est pot lua probe din Prut. Pentru a face o 

comparative se pot lua probe si în lacuri cum ar fi lacul Brateş, Balta Vlădeşti. Apoi se pot face 

comparații între probele luate şi se vor veni cu soluții pentru îmbunătățirea calității apelor. Lucrările 

prezentate vor reflecta implicarea directă a elevilor şi profesorilor, iar conţinutul acestora va trata 

importanţa apei. 

Pentru Ziua de Acţiune pentru Climă tinerii au responsabilitatea menţinerii curăţeniei a 

mediului natural în care îşi desfăşoară activităţi de recreere, restabilirea armoniei dintre civilizaţie şi 

sănătatea planetei. Scopul activităţii este achiziționarea cunoştinţelor fundamentale cu privire la 

dezvoltarea globală a mediului, prezenţa omului în mediu. 

Modalităţi de realizare: 

I.Activitatea constă în desfăşurarea unui marş de biciclete şi sau de role în cadru organizat şi 

autorizat. Pentru o mai bună desfăşurare vor fi implicate reprezentanţi ai autorităţilor locale 

(primărie, poliţie, medicul şi asistentul şcolar). Va fi stabilit un traseu şi un anumit interval orar. 

Elevii vor fi informaţi cu privire la respectarea unui regulament de comportare pe timpul 
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desfăşurării activităţii, pentru a fi preîntâmpinate evenimente nedorite. Această activitate va fi 

făcută în fiecare oraş şi comună din județul Galați în parte.  

II.Organizarea unei excursii tematice, de exemplu: "Să învăţăm să protejăm mediul!" şi formarea 

deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, de poluare a mediului şi cultivare a 

unei educaţii ecologice. Astfel excursia contribuie la lărgirea cunoştinţelor teoretice, întregeşte 

efectul instructive educativ al activităţii didactice, realizând în acest mod, legătura dintre teorie şi 

practică. Excursiile se vor face în rezervații natural astfel elevii şi studenții din Galați vor merge la 

Ostrovul Prut şi/sau Pădurea Gârboavele, elevii din Berești-Meria, Nicorești, Cavadinești, Oancea, 

Suceveni, Vlădești, Tulucești, Vânători vor merge la Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior, 

cei din Brăhășești, Buciumeni  vor merge la Pădurea Buciumeni, cei din Tudor Vladimirescu vor 

merge la Balta Tabălasca, cei din Hanu Conachi la Dunele de nisip de la Hanu Conachi etc.  

III.Organizarea unui concurs de colectarea selectivă a deşeurilor, de găsirea unor reguli şi 

pedepse pentru cei care nu se conformă. Stabilirea unor măsuri de economisire cu scopul reducerii 

efectelor negative ale risipei în urma unui consum nesănătos de energie electrică, apă potabilă. 

Elevii îşi pot lua angajamente pe care le pot face cunoscute populaţiei cu ajutorul mass-mediei. 

Această activitatea se poate face concomitent în tot județul Galați în special în partea Luncii Joase a 

Prutului Inferior. 

Pentru Luna Pădurii 

Plantarea copacilor reprezintă un simbol care în primul rând ne reaminteşte de natură şi de 

importanţa protecţiei mediului şi în al doilea rând această activitate este un simbol al cooperării 

internaţionale, a toleranţei şi a păcii. Pădurea este cel mai important factor stabilizator al mediului 

înconjurător ce aduce mari servicii societăţii omeneşti, contribuind la creşterea calităţii vieţii prin 

funcţiile multiple de protecţie şi producţie pe care le îndeplinește Pădurea este suportul celui mai 

bogat tezaur de informaţie genetică şi ecologică, de o excepţională valoare pentru ştiinţă. Pădurea a 

fost şi este si va fi strâns legată de fiecare ființă de pe aceasta planeta. Elevii vor fi informaţi despre 

procedura de plantare a unui puiet de arbore, vor urma etapele prezentate şi vor planta puieţi sub 

îndrumarea specialiştilor Administraţiei Domeniului Public. Astfel elevii şi studenții din Galați vor 

planta copaci în Pădurea Gârboavele, cei din Băneasa şi Roşcani în Pădurea Băneasa cei din Hanu 

Conachi în Pădurea Hanu Conachi, elevii din Berești-Meria, Nicorești, Cavadinești, Oancea, 

Suceveni, Vlădești,Tulucești, Vânători vor merge la Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior, 

cei din Buciumeni în Pădurea Buciumeni, cei din  Munteni şi Gara Berheci vor merge la Pădurea 

Balta Munteni etc. 

Pentru Ziua Europeana a Parcurilor Naționale elevii ar trebui să facă deplasări la cel mai 

apropiat parc natural. Aici aceștia îşi vor complete noțiunile de biologie cu alte informații legate de 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ostrovul_Prut&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C4%83durea_G%C3%A2rboavele&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bere%C8%99ti-Meria,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Nicore%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cavadine%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Oancea,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Suceveni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vl%C4%83de%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tuluce%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_V%C3%A2n%C4%83tori,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Natural_Lunca_Joas%C4%83_a_Prutului_Inferior
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Br%C4%83h%C4%83%C8%99e%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Buciumeni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C4%83durea_Buciumeni&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dunele_de_nisip_de_la_Hanu_Conachi&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bere%C8%99ti-Meria,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Nicore%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cavadine%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Oancea,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Suceveni,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vl%C4%83de%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tuluce%C8%99ti,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_V%C3%A2n%C4%83tori,_Gala%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Natural_Lunca_Joas%C4%83_a_Prutului_Inferior
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biodiversitate, zoologie si muzeologie. Sigurul parc natural din județul Galați este Parcul Natural 

Lunca Joasă a Prutului Inferior unde vor merge toți studenții şi elevii din județ. Iar elevii şi studenții 

din Republica Moldova pot merge la Parcul Naţional Orhei. 

Pentru Ziua Păsărilor şi Arborilor elevii se vor întâlni în cadru organizat şi vor realiza desene 

sau afişe cu tematica indicată. Creaţiile artistice pot fi realizate în funcţie de vârsta elevilor: cu 

ajutorul calculatorului, în format electronic, sau pe hârtie cu ajutorul instrumentelor de desen. 

Scopul lucrărilor este să ajute şi să sensibilizeze indivizii şi grupurile sociale pentru a deveni 

conştienţi de evoluţia mediului. Vor fi premiate cele mai expresive desene şi care se încadrează în 

tematică stabilită. Este o oportunitate pentru afirmarea elevilor interesaţi de acest domeniu, 

implicarea acestora reprezentând un garant al unui veritabil schimb de valori intelectuale. 

Activitatea constă într-un concurs de lucrări pe trei secţiuni. 

A. Creaţie artistică vizuală 
B. Creaţie artistică literară în limba română 
C. Creaţie artistică literară în limba engleză/ franceză/ germane 

 

Ziua Mondială a Habitatului ar trebui sa reprezintă o modalitate de comunicare, un mijloc 

prin care elevii, profesorii, specialişti ai protecţiei mediului au participat la un schimb de experienţă. 

Ar trebui prezentate rezultatele obținute la activități ecologice de pe durata anului. În această zi se 

vor aduna elevi şi studenți  din județul Galați cu reprezentați din toate comunele. Se vor discuta 

rezultatele obținute, se vor prezenta soluţii pentru depozitarea temporară a deşeurilor, reducerea 

efectului de seră. La acest eveniment ar trebui să fie  prezenţi şi reprezentanţi ai comunităţii locale. 

 

Exemple de bune practici la nivelul județului Galați 

La nivelul județului Galați în cadrul Programului „ECO-ŞCOALA”,  ediția 2012 au luat parte 

3 școli: 

 „Salvați aria protejată Pădurea Gârboavele” - Colegiul Economic "Virgil Madgearu" 

Galați 2012; 

 "Supraviețuitorii climei" - Şcoala Gimnaziala Sf. Nicolae Vânători, Galaţi 2012; 

 "Supraviețuitorii climei!" - Colegiului National „Mihail Kogălniceanu” Galați 2012; 

"Supraviețuitorii climei" - Şcoala Gimnaziala Sf. Nicolae Vânători, Galaţi 2012 

Proiectul a avut ca principal scop educarea tinerilor în spiritul protejării mediului înconjurător 

fiind încurajaţi să se implice direct și responsabil să întreprindă diverse acţiuni de prevenire și 

adaptare vizavi de fenomenul schimbărilor climatice. Prin schimbarea comportamentului zilnic 

tinerii se angajează să devină cetăţeni responsabili și să ofere un exemplu pozitiv părinţilor şi 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Natural_Lunca_Joas%C4%83_a_Prutului_Inferior
http://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Natural_Lunca_Joas%C4%83_a_Prutului_Inferior
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comunităţii locale în vederea conştientizării opiniei publice și 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 și au prelevat probe de apă și biologice în mai multe 

puncte ale cursului pârâului Chiajna, formând astfel trei staţii de lucru. Rezultatele obţinute în urma 

prelucrării informaţiilor au fost analizate și consemnate în „Chestionarul privind calitatea apelor în 

râuri mici”. O dată cu  activitatea de monitorizare a calităţii apei, elevi au realizat şi o ecologizare a 

zonei. 

Proiectul „Supravieţuitorii climei” a reprezentat iniţiativa Colegiului Naţional „Mihail 

Kogălniceanu” Galaţi prin care își  propuseseră să contribuie la creşterea gradului de implicare a 

tinerilor în acţiuni de prevenire și adaptare vizavi de fenomenul schimbărilor climatice, principal 

obiectiv fiind educarea acestora în spiritul protejării mediului înconjurător. 

Proiectul s-a adresat  

 elevilor din învăţământul preuniversitar (gimnazial și liceal) de la instituţiile de învăţământ 

partenere 

 cadrele didactice unităţilor de învăţământ partenere implicate în proiect care îndrumă 

desfăşurarea activităţilor ecologice din cadrul proiectului. 

 Membrii comunităţii locale reprezentate de: 

 Părinţi; 

 Reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, Administraţia Domeniului Public; 

 Reprezentanţi ai Centrului de Consultanţă Ecologică, Complexul Muzeal de 

Ştiinţele Naturii Galaţi, Primăria Municipiului Galaţi, Administraţia Domeniului 

Public al judeţului Galaţi; 

Salvați aria protejată Pădurea Gârboavele” - Colegiul Economic "Virgil Madgearu" 

Galați 2012  a avut ca scop, educarea elevilor în spiritul protejării mediului înconjurător, al 

dragostei pentru natura și promovării biodiversității. Ca rezultat al acestei activități, un număr de 

6000 de puieți de stejar și frasin au fost plantați de către elevi, ]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. 
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Un al proiect care a adoptat și implementat o educație ecologică în școli a fost la inițiativa 

Școlii Gimnaziale nr. 12 din Galați, care a realizat un Proiect numit „Eco Grădina și Culoare”, un 

proiect care a urmărit formarea comportamentului civic prin proiecte extrașcolare și 

extracurriculare. Utilitatea acestui proiect a constat în conștientizarea și înțelegerea legăturilor, care 

există între om și natură, între cunoștințele dobândite la diferite discipline de studiu și la lumea din 

afara școlii. Datorită implicării elevilor în realizarea proiectelor, aceștia vor înțelege și vor adopta o 

atitudine și un comportament ecologic. 

În perioada 2010-2012, în cadrul Scolii Ivești, s-a derulat proiectul Comenius “Save the 

planet, save the buterflies”. În cadrul proiectului au fost opt țări partenere: Bulgaria, Ungaria, 

Lituania, Italia, Germania, Turcia, Polonia și România. Coordonatorul proiectului este prof. 

Mariana Munteanu – Dulgheru de la Școala cu clasele I-VIII din comuna Ivești. Obiectivul general 

al proiectului constă în informarea și conștientizarea elevilor, părinților și comunității locale despre 

necesitatea protejării mediului în vederea unei dezvoltări durabile a acestuia.  

Obiectivele specifice ale proiectului vizează descoperirea și studierea influentei umane asupra 

schimbărilor climatice; conștientizarea elevilor, părinților și comunității de riscurile pe care le 

prezintă schimbările climatice; dezvoltarea unei gândiri pozitive în rândul elevilor și cadrelor 

didactice cu privire la educația ecologică; îmbogățirea bazei materiale a scolii cu noi materiale 

didactice; promovarea spiritului muncii în echipă și îmbunătățirea relațiilor de grup. 

 

 

4.3.2. Instituții cu atribuții în domeniul protecției mediului 

În subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului se află următoarele unităţi: 
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Fig. 164: Unităţi în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului 

 
Sursă: Strategia Națională de Conservare a Biodiversității 2000 

 

4.3.3. Aplicarea legislației de mediu (măsuri de protecție a mediului natural) 

România este semnatară a Convenţiei Europene pentru Peisaj (semnată la Florenţa,  la 20 

octombrie 2000), pe care a ratificat-o prin Legea Nr. 451/2002. Convenţia de la Florenţa se aplică 

peisajelor care ar putea fi considerate remarcabile, ca și peisajelor  cotidiene sau degradate și 

urmăreşte să promoveze protecţia, gestionarea și planificarea  peisajelor și să organizeze cooperarea 

europeană pe probleme de peisaj.  

Convenţia cere semnatarilor să întreprindă următoarele:  recunoaşterea peisajelor prin lege ca 

o componentă esenţială a mediului uman, expresie a diversităţii patrimoniului comun cultural şi 

natural și ca fundament al identităţii acestora;  stabilirea şi implementarea unor politici privind 

peisajul, adresate protecţiei, gestionării și planificării peisajului prin adoptarea de măsuri specifice; 

stabilirea de proceduri de participare a publicului larg, a autorităţilor locale și regionale  şi altor 

actori interesaţi să definească și să implementeze politici referitoare la peisaj; integrarea peisajului 

în politicile regionale şi locale de urbanism şi în politicile culturale, de mediu, agricole, sociale şi 

economice, ca și în orice alte politici cu posibil impact direct sau indirect asupra peisajului.  

 

 

 

Unităţi aflate în 
subordinea 

MMSC 

• Instituţii publice finanţate de la bugetul 
de stat, cu personalitate juridică; 

• Unitate de documentare şi informare, cu 
personalitate juridică şi finanţată din 

venituri extrabugetare; 

Unităţi aflate în 
subordinea 
MAPPM 

• Compania Naţională “Apele Române” S.A; 
• Regia Naţională a Pădurilor; 

• Compania Naţională “Institutul Naţional de  
Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a 

Apelor” S.A. 

Unităţi de 
cercetare 

ştiinţifică şi 
proiectare aflate 
în coordonarea 

MAPPM 

 
• Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare pentru 
Ingineria Mediului Bucureşti; 

• Institutul Naţional de Cercetări 
Marine Constanţa; 

• Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare “Delta 

Dunării”. 
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Legislaţia română privind protecţia mediului  

Diversitatea biologică înseamnă variabilitatea organismelor vii din toate sursele, inclusiv, 

printre altele, a ecosistemelor terestre, marine şi a altor ecosisteme acvatice şi a complexelor 

ecologice din care acestea fac parte; aceasta include diversitatea în cadrul speciilor, dintre specii si a 

ecosistemelor. 

Resursele biologice includ resurse genetice, organisme sau părţi din ele, populaţii sau orice alte 

componente biotice ale ecosistemelor având folosinţă sau valoare efectivă sau potenţială pentru 

umanitate. 

Conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, inclusiv conservarea habitatelor naturale 

şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, sunt obiective comunitare esenţiale şi de interes general. 

În ceea ce privește legislația privind protecția mediului, în România sunt în vigoare 

următoarele: 

 
Instituire arii naturale protejate 

 Legea nr. 5 din 06 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional -

Secţiunea a III-a - zone protejate 

 Hotărârea Guvernului nr. 1266 din 07 decembrie 2000 privind transmiterea Lacului Techirghiol 

şi a plajelor aferente, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătăţii în 

administrarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 

 Hotărârea Guvernului nr. 230 din 04 martie 2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, 

parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora 

 Hotărârea Guvernului nr. 2151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie 

naturală protejată pentru noi zone 

 Hotărârea Guvernului nr. 1581 din 08 decembrie 2005 privind instituirea regimului de arie 

naturală protejată pentru noi zone 

 Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 207 din 03 martie 2006 privind 

aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 2000 şi a manualului de completare al 

acestuia 

 Hotărârea Guvernului nr. 1529 din 01 noiembrie 2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la 

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

naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora 
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 Hotărârea Guvernului nr. 1586 din 08 noiembrie 2006 privind încadrarea unor arii naturale 

protejate în categoria zonelor umede de importanţă internaţională 

 Hotărârea Guvernului nr. 1143 din 18 septembrie 2007 privind instituirea de noi arii naturale 

protejate 

 Hotărârea Guvernului nr. 1284 din 24 octombrie 2007 privind declararea ariilor de protecţie 

specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România 

 Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1710 din 01 noiembrie 2007 privind 

aprobarea documentaţiei necesare în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de 

interes naţional 

 Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964 din 13 decembrie 2007 privind 

instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România 

 Hotărârea Guvernului nr. 1066 din 20 octombrie 2010 privind instituirea regimului de arie 

naturală protejată asupra unor zone din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi încadrarea 

acestora în categoria rezervaţiilor ştiinţifice 

 Hotărârea Guvernului nr. 1217 din 02 decembrie 2010 privind instituirea regimului de arie 

naturală protejată pentru Parcul Natural Cefa 

 Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387 din 29 septembrie 2011 pentru modificarea 

Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a 

reţelei ecologice europene Natura 2000 în România 

 Hotărârea Guvernului nr. 971 din 05 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială 

avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România 

 

Convenţii 

 Decretul nr. 187 din 30 martie 1990 pentru acceptarea Convenţiei privind protecţia 

patrimoniului mondial, cultural şi natural, adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la 16 noiembrie 1972 

 Legea nr. 5 din 25 ianuarie 1991 pentru aderarea României la Convenţia asupra zonelor umede, 

de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice 

 Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea 

vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979 
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 Legea nr. 58 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, 

semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 

 Legea nr. 69 din 15 iulie 1994 pentru aderarea României la Convenţia privind comerţul 

internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie, adoptată la Washington 

la 3 martie 1973 

 Legea nr. 13 din 08 ianuarie 1998 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea 

speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979 

 Legea nr. 89 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de apă 

migratoare african-eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995 

 Legea nr. 90 din 10 mai 2000 pentru aderarea României la Acordul privind conservarea 

liliecilor în Europa, adoptat la Londra la 04 decembrie 1991 

 Legea nr. 91 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea cetaceelor din 

Marea Neagră, Marea Mediterană şi din zona contiguă a Atlanticului, adoptat la Monaco la 24 

noiembrie 1996 

 Legea nr. 451 din 08 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la 

Florenţa la 20 octombrie 2000 

 Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 374 din 03 septembrie 2004 pentru 

aprobarea Planului de acţiune privind conservarea cetaceelor din apele româneşti ale Mării 

Negre 

 Legea nr. 389 din 19 octombrie 2006 pentru ratificarea Convenţiei-cadru privind protecţia şi 

dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 

 Legea nr. 314 din 13 noiembrie 2007 pentru aderarea Guvernului României la Convenţia 

internaţională privind reglementarea vânării balenelor, adoptată la Washington la 2 decembrie 

1946, şi la Protocolul la Convenţia internaţională privind reglementarea vânării balenelor, 

adoptat la Washington la 19 noiembrie 1956 

 Legea nr. 137 din 01 iulie 2010 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea şi utilizarea 

durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor, adoptat şi semnat la Bucureşti la 19 

iunie 2008, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată 

la Kiev la 22 mai 2003 

 

Acte normative 

 Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea 

Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate 
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 Ordin nr. 338/2013 privind aprobarea unor regulamente pentru situri de importanţă comunitară 

şi/sau arii naturale protejate de interes naţional 

 Ordin MMP nr. 3836/2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de 

către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, 

pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi 

filmatul în scop comercial 

 Legea nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'' 

 Legea nr. 191 din 16 aprilie 2002 - Legea grădinilor zoologice şi acvariilor publice 

 Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 552 din 26 august 2003 

privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de 

vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice 

 Legea nr. 347 din 14 iulie 2004 - Legea muntelui, republicată 

 Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 604 din 04 iulie 2005 pentru aprobarea 

Clasificării peşterilor şi a sectoarelor de peşteri - arii naturale protejate 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului 

 Legea nr. 407 din 09 noiembrie 2006 - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

 Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 255 din 01 martie 2007 privind unele 

măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice 

de faună şi floră 

 Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 755 din 27 aprilie 2007 privind 

aprobarea modelului fişei de evidenţă a fiecărei grădini zoologice şi fiecărui acvariu public, 

precum şi a Registrului naţional al grădinilor zoologice şi acvariilor publice 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 49 din 16 aprilie 2011 

 Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru 

aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 23 din 05 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura 

 Legea nr. 46 din 19 martie 2008 - Codul silvic, cu modificări şi completări 

 Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 410 din 11 aprilie 2008 pentru 

aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau 

comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi 
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fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, 

respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora 

 Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1338 din 23 octombrie 2008 privind 

procedura de emitere a avizului Natura 2000 

 Hotărârea Guvernului nr. 1679 din 10 decembrie 2008 privind modalitatea de acordare a 

despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, 

precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi 

agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor 

 Ordinul Ministrului Mediului nr. 203 din 05 martie 2009 şi Ordinul Ministrului Agriculturii, 

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 14 din 26 ianuarie 2009 privind Procedura de stabilire a 

derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice 

 Ordinul Ministrului Mediului nr. 979 din 10 iulie 2009 privind introducerea de specii alohtone, 

intervenţiile asupra speciilor invazive, precum şi reintroducerea speciilor indigene prevăzute în 

anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, pe teritoriul 

naţional 

 Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 19 din 13 ianuarie 2010 pentru aprobarea 

Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau 

proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar 

 Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 135 din 10 februarie 2010, Ordinul Ministrului 

Administraţiei şi Internelor nr. 76 din 24 martie 2010, Ordinul Ministrului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale nr. 84 din 06 aprilie 2010 şi Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi 

Turismului nr. 1284 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării 

impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private 

 Hotărârea Guvernului nr. 323 din 31 martie 2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a 

capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict 

protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice 

 Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1948 din 17 noiembrie 2010 privind aprobarea 

Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de 

structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care 

nu necesită constituirea de structuri de administrare 
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 Hotărârea Guvernului nr. 1191 din 24 noiembrie 2010 privind stabilirea sistemului de 

înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii şi a caviarului obţinut din activităţi de 

acvacultură şi de marcare prin etichetare a caviarului 

 Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 159 din 24 iunie 2011 şi Ordinul 

Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1266 din 18 aprilie 2011 privind aprobarea condiţiilor de 

practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului 

recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate 

 Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1044 din 16 martie 2012 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Patrimoniului Speologic 

 Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 84 din 24 aprilie 2012 şi Ordinul 

Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1302 din 27 aprilie 2012 privind măsurile de refacere şi 

conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale şi dezvoltarea acvaculturii 

de sturioni în România 

 

 
5. Concluzii  
Dezvoltarea economică şi socială, prin activităţile şi domeniile sale influenţează negativ factorii de 

mediu. Agricultura şi industria, împreună cu energia, transportul şi turismul sunt domeniile de bază 

ale economiei care exercită presiuni asupra mediului înconjurător, interacţiunea dintre ele fiind un 

proces elaborat, cu efecte pozitive dar mai ales efecte negative.  

Impactul cel mai mare în ceea ce priveşte poluarea mediului îl au industria şi transporturile, mai 

ales extracţia şi transportul produselor petroliere, precum şi a substanţelor chimice. Agricultura 

reprezintă un domeniu care prin Codul Bunelor Practici Agricole ar putea fi un punct de pornire la 

nivel județean în aplicarea măsurilor ecologice pentru dezvoltarea şi promovarea comunităţilor 

rurale în relaţie cu potecţia mediului înconjurător.  

Emisiile rezultate în urma activităţilor agriole pot fi reduse prin utilizarea biomasei ca sursă 

regenerabilă de energie. Păstrarea terenului în stare bună pentru practicarea agriculturii cât şi pentru 

dezvoltarea unor ecosisteme specifice este condiţionată de respectarea standardelor privind 

protecţia solurilor prin menţinerea structurii şi a conţinutului de substanţe organice şi conservarea 

biodiversităţii.  

Singura metodă de reducere a presiunilor cauzate de activităţile industriale asupra factorilor de 

mediu îl reprezintă limitarea prin efortul conjugat al tuturor factorilor de decizie şi execuţie din 

domeniu. 
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Din punct de vedere energetic, ploile acide, calitatea aerului, a apei şi schimbările climatice, 

împreună cu calitatea combustibililor şi a rezervelor de resurse sunt principalele probleme care 

afectează mediul, şi ele ridică un semnal de alarmă asupra stării actuale a secotrului energetic, 

pentru stabilirea implicaţiilor şi consecinţelor viitoare a consumului de energie pentru economie şi 

mediu încnjurător.  

Principala presiune asupra aerului îl reprezintă transportul datorită gazelor poluante şi a particulelor 

ultrafine produse de motoarele de benzină şi motorină, a solului prin depunerea de substanţe 

chimice şi a apei, prin afectarea cursurilor de suprafaţă şi subterane de către noxe. Fonic, unul din 

cei mai mari poluatori sunt automobilele cu motoare cu ardere internă.    

Primele măsuri luate în vederea ameliorării poluării atmosferice a fost impunerea deţinerii normelor 

tip Euro (I-IV) la înmatricularea vehiculelor, şi de aici şi îmbunătăţirii stării tehnice a parcurilor 

auto. Strategia de dezvoltare a turismului trebuie să ţină cont în principal de dezvoltarea ecologică a 

turismului, să fie viabilă şi rentabilă din punct de vedere economic, cât şi etic şi social, în sprijinul 

comunităţii locale. De aceea, măsura de integrare a mediului natural, cultural şi uman în dezvoltarea 

turistică este o măsură primordial pentru respectrea echilibrului fragil, specific majorităţii 

destinaţiilor turistice.  

Prin prisma relației dintre activitățile economice și mediul înconjurător, factorii cu rol- cheie în 

scăderea sau creșterea nivelului de degradare a mediului sunt: 

- politica şi cheltuielile de conservare şi de protejare a mediului ambiant; 

- cererea de reglementări în privinţa mediului; 

- nivelul tehnologic existent; 

-structura sectorială a economiei; 

- nivelul activităţii economice sau mărimea economiei. 

Cauza principală a degradării mediului o reprezintă activitățile economice. În direcția aplicării 

principiului dezvoltării durabile este necesar de a reconcilia obiectivul creşterii competitivităţii cu 

cel al protejării mediului. Devine tot mai evident faptul că, în condiţiile unui mediu puternic 

degradat şi poluat, un standard de viaţă materială fie el şi foarte ridicat îşi pierde orice sens, în 

condițiile în care este ignorată influenţa negativă a acestui mediu asupra evoluţiei în perspectivă a 

fenomenelor naturale şi biologice, asupra creşterii economice înseşi. 

Asa cum este precizat și în “Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României, 

Orizonturi 2013-2020-2030”, pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea 

durabilă nu este una dintre opţiunile posibile, ci singura perspectivă raţională a devenirii naţionale, 

având ca rezultat statornicirea unei noi paradigme de dezvoltare prin confluenţa factorilor 

economici, sociali şi de mediu.  
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Unul dintre obiectivele generale ale Strategiei Dezvoltării Durabile din România este promovarea 

unor practici de consum şi producţie sustenabile. O abordare realistă a acestei arii problematice 

presupune evaluarea modelului de producţie şi consum pe care s-a bazat evoluţia economiei 

româneşti în ultima perioadă de timp, în scopul identificării soluţiilor pentru reducerea consumului 

de resurse materiale pe unitate de valoare adăugată brută (VAB) şi decuplării dinamicii produsului 

intern brut (PIB) de cea a consumului integrat de resurse materiale şi energetice, precum şi de 

impactul negativ asupra mediului.  

Evoluţia economică a României în ultimii ani (ca şi în perioadele precedente, de altfel) s-a bazat pe 

un model contrar principiilor dezvoltării durabile promovate de Uniunea Europeană din care 

România face acum parte.  

Pentru județul Galați, continuarea acestui trend prezintă un risc real pentru sustenabilitatea creşterii 

economice pe termen lung datorită consumului excesiv şi neraţional de resurse, cu consecinţe 

negative asupra stării capitalului natural şi asupra dezvoltării sociale şi umane într-un context 

concurenţial. Este deci necesară modificarea, prin politici şi instrumente adecvate, în concordanţă 

cu principiile economiei de piaţă şi cu reglementările UE în domeniu, a mentalităţii consumeriste şi 

a apetitului de a maximaliza câştigurile pe termen scurt. 

Începerea unui nou exerciţiu bugetar la nivel european, cu proceduri şi reglementări revizuite şi o 

orientare mai mare spre rezultate. România are acum experienţa absorbţiei fondurilor europene în 

perioada 2007 – 2013 şi poate folosi „lecţiile trecutului” pentru o planificare mai riguroasă şi o 

gestionare mai bună a sistemului de atragere a fondurilor atât la nivel național , cât și la nivel  

regional, județean și local . 

Pentru o utilizare durabilă a resurselor, trebuie avute în vedere disponibilitatea acestora, securitatea 

furnizării lor şi conservarea capacităţii productive a ecosistemelor. În acelaşi timp, este important să 

se întreţină capacitatea mediului de a acţiona ca un „burete” care să absoarbă emisiile nocive şi 

poluanţii. În producţie, pentru a creşte durabilitatea va fi nevoie de o mărire a eficienţei, de abordări 

novatoare din punct de vedere tehnic şi managerial şi de îmbunătăţirea controlului şi monitorizării 

mediului. 

În vederea atingerii obiectivului naţional de dezvoltare durabilă 2020i de “decuplare a creşterii 

economice de degradarea mediului prin inversarea raportului dintre consumul de resurse şi 

crearea de valoare adăugată şi apropierea de indicii medii de performanţă ai UE privind 

sustenabilitatea consumului şi producţiei”, județul Galați poate avea o contribuție importantă prin 

accelerarea dezvoltării în ansamblu a sectorului de servicii şi a contribuţiei acestuia la creşterea 

produsului intern brut. În paralel, stimularea dezvoltării ramurilor de producţie de bunuri şi servicii 

cu consumuri minime de energie şi materiale dar cu valoare adăugată ridicată, vor influența pozitiv 
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dezvoltarea socio-economică a județului, aducând în același timp beneficii pe termen lung asupra 

mediului înconjurător. 

Dezvoltarea la nivel judeţean/ local a unor planuri şi programe face necesară dezvoltarea unor 

competenţe de mediu şi la acest nivel având în vedere că evaluarea impactului este obligatorie 

pentru planuri și programe elaborate pentru amenajarea teritoriului, utilizarea terenurilor, transport, 

energie, gestionarea deșeurilor, gestionarea apei, industrie, telecomunicații, agricultură, silvicultură, 

pescuit și turism (HG nr. 1076 / 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 

pentru planuri şi programe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
i Conform Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României, Orizonturi 2013-2020-2030”, disponibil la 
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-12_dezvoltare_durabila_snddfinalromana2008.pdf 
 

http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-12_dezvoltare_durabila_snddfinalromana2008.pdf
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